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

JASNUM 30 + 30 kaps.
Cena: 49,74 PLN

Opis produktu
JASNUM 30 kaps. na dzień + 30 kaps. na noc
Preparat stworzony z myślą o kobietach w okresie menopauzy. Suplement diety Jasnum składa się z dwóch rodzajów kapsułek – na
dzień i na noc. Uzupełnianie codziennej diety w składniki zawarte w preparacie pomaga łagodzić nieprzyjemne objawy związane z
przekwitaniem (uderzenia gorąca, zaburzenia snu, wahania nastroju, nadmierne pocenie, drażliwość, niepokój). Kapsułki na dzień
zawierają kwas foliowy, chrom, witaminy: B12, C, D oraz standaryzowany na zawartość izoflawonów ekstrakt z liści i kwiatów koniczyny
czerwonej. To właśnie ekstrakt z koniczyny pomaga łagodzić uciążliwe objawy menopauzy. Kwas foliowy pomaga zmniejszać uczucie
znużenia i zmęczenia, wspiera właściwe funkcjonowanie psychiczne oraz wraz z witaminami C, B12 i D wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina C wspomaga metabolizm energetyczny oraz wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego. Pomaga także w prawidłowej produkcji kolagenu. Witamina B12 wspomaga proces tworzenia
czerwonych krwinek. Witamina D wspomaga utrzymanie kości i zębów w zdrowiu. Chrom wspiera utrzymanie właściwego metabolizmu
makroskładników odżywczych i wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi. Kapsułki na noc uzupełniają dietę w
składniki, które są pomocne w zaburzeniach snu oraz w łagodzeniu objawów menopauzy. Ponownie mamy tu ekstrakt z liści i kwiatów
koniczyny, a także ekstrakt z szyszek chmielu i melatoninę. Chmiel pomaga utrzymać dobry, spokojny sen, a melatonina skraca czas
potrzebny do zaśnięcie. Ponadto szyszki chmielu działają kojąco i przeciwutleniająco.
Zastosowanie:
Suplement diety Jasnum przeznaczony do stosowania jako uzupełnianie codziennej diety w składniki, które wspomagają organizm
kobiety, która przechodzi menopauzę.
Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja dla osób dorosłych: jedna kapsułka na dzień i jedna kapsułka na noc. Kapsułkę na dzień stosować rano,
kapsułkę na nos stosować przed snem. Kapsułki popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Skład:
Kapsułki na dzień:

Plik wygenerowano: 01-10-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387
ekstrakt z liści i kwiatów koniczyny czerwonej (Trifolium pratense), hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka), kwas L-askorbinowy,
chlorek chromu (III), cholekalcyferol, metylokobalamina (witamina B12), kwas pteroilomonoglutaminowy.
Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji (jedna kapsułka): ekstrakt z liści i kwiatów koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.)
– 150mg standaryzowany na zawartość 20% izoflawonów – 30mg; witamina C – 80mg (100% RWS), kwas foliowy – 400mcg (200%
RWS), witamina B12 – 100mcg (4000% RWS), witamina D – 50mcg/2000j.m. (1000% RWS), chrom – 50mcg (125% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Kapsułki na noc:
otręby ryżowe, hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka), ekstrakt z szyszki chmielu (Humulus lupulus), ekstrakt z liści i kwiatów
koniczyny czerwonej (Trifolum pratense), melatonina.
Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji (jedna kapsułka): ekstrakt z liści i kwiatów koniczyny czerwonej - 50 mg, ekstrakt z
szyszki chmielu - 90 mg, melatonina - 1 mg.
Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Produktu nie należy łączyć z innymi środkami o
właściwościach uspokajających i/lub nasennych. W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwdepresyjnych należy
skonsultować się z lekarzem.
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