
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Promeno forte, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 43,69 zł

Opis słownikowy

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Promeno forte, kapsułki, 30 szt.

Opis

Promeno forte - suplement diety, który posiada optymalne po??czenie sk?adników dla kobiet w okresie menopauzy.

Sk?adniki

w?glan wapnia (wap?), ekstrakt z ziela czerwonej koniczyny standaryzowany na 40%

izoflawonoidów, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów

?uszczowych, witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Otoczka kapsu?ki: ?elatyna, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki ?elaza.
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Sk?adnik 1 kapsu?ka % RWS*

Standaryzowany ekstrakt z

czerwonej koniczyny

(Trifolium pratense)

w tym:

- izoflawony

200 mg

 

 

80 mg

---

 

 

---

Wap? 200 mg 25%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Witamina D 5 µg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Masa netto

22,9 g

W?a?ciwo?ci sk?adników

Standaryzowany ekstrakt z czerwonej koniczyny z wysok?

dawk? izoflawonoidów w jednej kapsu?ce (80 mg), zwanych ro?linnymi estrogenami,

który wspiera zachowanie spokoju i komfortu podczas menopauzy oraz pomaga

kobietom radzi? sobie z objawami menopauzy, takimi jak. uderzenia gor?ca, pocenie

si?, niepokój i dra?liwo??.

Wap? i witamina D pomagaj? zachowa? zdrowe ko?ci i z?by. a dodatkowo witamina
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D pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego.

Witamina B6 pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego, pomaga

w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych oraz przyczynia si? do

zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia.

Zalecane dzienne spo?ycie

Doro?li: 1 kapsu?ka dziennie.

Kapsu?k? nale?y po?kn?? i popi? wod?.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Nie nale?y stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników

preparatu.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet?

i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik)

zró?nicowanej diety.

Przechowywa? w temperaturze pokojowej.

Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.

Przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
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