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Asequrella forte x 20 tabl
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Asequrella Forte w postaci tabletek od Aflofarm jest produktem przeznaczonym do równoczesnego stosowania z
tabletkami antykoncepcyjnymi lub HTZ. Na co jest Asequrella Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć
uzupełnienia codziennych posiłków w składniki, które są szczególnie ważne dla pacjentek stosujących antykoncepcję hormonalną bądź
korzystających z hormonalnej terapii zastępczej. Składniki zawarte w suplemencie diety przyczyniają się do usuwania nadmiaru wody z
organizmu, a oprócz tego wspomagają utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz przyczyniają się do redukcji cellulitu.

W składzie suplementu diety Asequrella Forte znajduje się aż 8 różnych składników roślinnych oraz witamina B6 w odpowiednio
dobranej porcji. Witamina B6 wspomaga prawidłową aktywność hormonalną, a oprócz tego wspiera utrzymanie właściwego
metabolizmu energetycznego. Przyczynia się także do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Jeśli natomiast chodzi o składniki
pochodzenia roślinnego, w suplemencie diety znaleźć można między innymi wyciąg z korzenia maca, wspomagający zdrowie oraz
kondycję fizyczną i psychiczną, a dodatkowo dawkę ostryżu długiego, który wspiera pracę układu nerwowego i kondycję wątroby.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek Asequrella Forte. W skład 1 tabletki wchodzi 100 mg wyciągu z korzenia maca, 71,43 mg owocu
opuncji figowej, 50 mg kompleksu wyciągów z alg brunatnych i pestek winogron, 50 mg wyciągu z zielonej herbaty, 50 mg wyciągu z
kłącza imbiru lekarskiego oraz 50 mg wyciągu z mniszka lekarskiego, a także 30 mg wyciągu z ostryżu długiego oraz 2 mg (143% RWS)
witaminy B6. Pacjent powinien stosować suplement diety Asequrella Forte zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego
rekomendowanych, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie Asequrella Forte to 1 tabletka suplementu diety dziennie,
przyjmowana doustnie. Tabletkę najlepiej przyjmować na około 2 godziny po przyjęciu tabletki antykoncepcyjnej bądź hormonalnej
terapii zastępczej. Nie należy przyjmować większych dawek suplementu diety niż rekomendowane.

Suplement diety Asequrella Forte nie może być stosowany przez każdego, gdyż istnieją ku temu przeciwwskazania.
Przeciwwskazaniem do korzystania z tabletek Asequrella Forte jest nadwrażliwość na którykolwiek z ich składników. Jeśli po przyjęciu
suplementu diety pacjent zauważy, że pojawiają się u niego objawy mogące sugerować nadwrażliwość na tabletki, powinien zaprzestać
stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.
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Suplementu diety Asequrella Forte nie należy traktować jako zamiennika zdrowej diety i zdrowego trybu życia, ponieważ nie jest w
stanie ich zastąpić i może jedynie je uzupełniać. Tabletki Asequrella Forte nie powinny być przyjmowane w dawkach większych od
wskazanych. Należy również odpowiednio produkt przechowywać. Zaleca się umieszczenie go w miejscu, które będzie niewidoczne i
niedostępne dla dzieci. Produkt może być przechowywany w temperaturze pokojowej i należy zabezpieczyć go przed wilgocią.

Opis
Przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej może wpływać na pojawienie się spadku libido i wahań wagi lub innego dyskomfortu
fizycznego lub psychicznego. Dlatego suplement diety Aswqurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maca, który wspiera naturalny popęd
seksualny oraz owoc opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera zachowanie zdrowej wątroby, a
wyciąg z zielonej herbaty usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Ponadto Asequrella forte zawiera wyciąg z alg brunatnych, który
wspiera utrzymanie zdrowej skóry i włosów oraz wyciąg z pestek winogron, który wspiera redukcję cellulitu.

Asequrella Forte posiada kompozycję składników naturalnego pochodzenia, dobranych optymalnie dla kobiet, które stosują
antykoncepcję hormonalną.

Składniki suplementu diety Asequrella Forte wspierają:

kontrolowanie prawidłowej wagi
naturalny popęd seksualny
usuwanie nadmiaru wody z organizmu
zachowanie zdrowej wątroby
redukcję cellulitu
utrzymanie zdrowej skóry i włosów

Cechy

składniki produktu polecane kobietom stosującym antykoncepcję hormonalną

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z korzenia maca, wyciąg z korzenia żeń-szenia, <span style='text-decoration:
underline;'>kompleks wyciągu z alg brunatnych i wyciągu z pestek winogron</span> (dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej
10 mg/kg), wyciąg z mniszka lekarskiego, wyciąg z kłącza imbiru, wyciąg z zielonej herbaty, proszek z owoców opuncji figowej,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ostryżu długiego, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, barwniki: karmin, indygotyna, czerń brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk
pszczeli biały i wosk carnauba

Stosowanie
Sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka dziennie, 2 godziny po przyjęciu antykoncepcji.
Stosować równolegle z antykoncepcją lub hormonalną terapią zastępczą. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia. Szczegółowe informacje znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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