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Climafem Plus x 30 tabletek powlekanych
 

Cena: 17,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent NORIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wapń (węglan wapnia), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z kiełków soi, składniki otoczki (substyncja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, emulgator: glikol polietylenowy, subst. wypełniająca: celuloza,
subst. przeciwzbrylająca: talk, emulgator: polisorbat 80), subst. wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, ekstrakt
z szyszek chmielu, ekstrakt z kłącza pochrzynu, subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina E (octan DL-
α-tokoferylu), ekstrakt z nasion lnu, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy).

1 tabletka zawiera:
Izoflawony z kiełków soi 50 mg*
Ekstrakt z szyszek chmielu 30 mg*
Ekstrakt z nasion lnu 10 mg*
Wapń 400 mg (50%RWS)
Witamina D3 5 μg (100% RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100% RWS)
Witamina E 12 mg (100% RWS)
Kwas foliowy 200 μg (100% RWS)
Ekstrakt z kłącza pochrzynu standaryzowany na 16% diosgenin 30 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowani: 30 tabletek (brak masy neto na opakowaniu)

Charakterystyka
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CLIMAFEM Plus to preparat przeznaczony dla kobiet przechodzących menopauzę, który łagodzi typowe dla tego okresu objawy,
takie jak: uderzenia gorąca i drażliwość, uczucie zmęczenia i znużenia, zaburzenia snu oraz wzrost wagi, kłopoty z pamięcią i
koncentracją.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
NORIS Pharma AG
Gutenbergstrasse 1
CH-8002 Zürich, Switzerland
Informacja naukowa w Polsce
NORIS Polska sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska

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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