Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

DUO-FEM 28 tabl. + 28 tabl.
Cena: 25,88 PLN

Opis produktu
DUO-FEM 28 tabl. + 28 tabl.
Informacje ogólne:
Kompleksowe połączenie składników aktywnych o potwierdzonej skuteczności w łagodzeniu uciążliwych objawów związanych z
okresem menopauzy. System dzień/noc łagodzi uciążliwe objawy menopauzy:
uderzenia gorąca (koniczyna czerwona, szyszki chmielu)
zaburzenia snu (szyszki chmielu, melisa)
zmiany nastroju (magnez, witamina B6 i C
Tabletki na dzień:
Koniczyna czerwona pomaga łagodzić objawy menopauzy takie jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój i drażliwość.
Magnez, witamina B6 i witamina C wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych. Ponadto witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
Magnez, cynk, witamina D, witamina C – wpływają na utrzymanie zdrowych kości
Chrom –przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz prawidłowego poziomu glukozy
w organizmie,
Witamina D i cynk – pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Skład:
Ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, tlenek magnezu, cytrynian
cynku, kwas L-askorbinowy (witamina C), otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i
hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171), cholekalcyferol (witamina D), chlorek chromu (III), substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny.
1 tabletka zawiera:
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250 mg ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.)
Sposób użycia:
1 tabletka rano.

Tabletki na noc:
Koniczyna czerwona oraz szyszki chmielu pomagają łagodzić objawy menopauzy takie jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój i
drażliwość.
Szyszki chmielu oraz melisa działają kojąco i wspomagają prawidłowy sen.
Cynk i witamina C – przyczyniają się do zachowania zdrowej skóry oraz wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.
Witamina E - wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym
Skład:
Składniki: ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z melisy
(Melissa officinalis L.), octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), cytrynian cynku, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z szyszek
chmielu (Humulus lupulus L.), otoczka (substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, substancja wiążąca: glicerol, barwniki: E171, E120 i 132), cholekalcyferol (witamina D), substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych.
Sposób użycia:
1 tabletka wieczorem.
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