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Climea forte plus x 30 tabl
 

Cena: 25,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Climea forte plus w postaci tabletek jest produktem stosowanym przy dolegliwościach towarzyszących menopauzie.
W czasie wygasania czynności jajników dochodzi do fizjologicznego spadku stężenia estrogenu, a to może wiązać się z pojawianiem się
wielu dolegliwości, które dla niektórych kobiet bywają szczególnie uciążliwe. Suplement diety nie tylko przyczynia się do łagodzenia
dolegliwości charakterystycznych dla menopauzy, ale też do lepszego wyglądu i prawidłowej pracy pewnych układów.

Na co jest Climea forte plus? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są takie dolegliwości jak rozdrażnienie, uderzenia gorąca
czy nocne pocenie, które są charakterystyczne dla objawów menopauzy. W skład suplementu diety wchodzą składniki pochodzenia
roślinnego, które przyczyniają się do łagodzenia dolegliwości towarzyszących menopauzie i dodatkowo poprawiają kondycję skóry oraz
włosów, jednocześnie wspomagając pracę tarczycy. Składniki zawarte w suplemencie diety Climea forte plus wspierają utrzymanie
zdrowych kości oraz przyczyniają się do redukcji zmęczenia, oraz wspomagają kontrolę prawidłowej masy ciała. W składzie Climea
forte plus znajduje się jod i selen, które wspierają pracę tarczycy, a zawartość biotyny sprawia, że suplement przyczynia się do
utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych oraz kondycji włosów i skóry. Selen natomiast przyczynia się do lepszej kondycji
paznokci.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Climea forte plus. W skład 2 tabletek suplementu diety wchodzi 250 mg wyciągu z nasion soi
(Glycine max (L.) Merr.) (standaryzowany na izoflawony – 100 mg), 60 mg wyciągu z szyszek chmielu (Humulus lupulus L.), 20 mg
nasion lnu (Linum usitatissimum L.), 800 mg (100% RWS) wapnia i dodatkowo 150 µg (100% RWS) Jodu, 55 µg (100% RWS) Selenu i 50
µg (100% RWS) Biotyny. Formułę uzupełnia 800 µg ekwiwalentu retinolu (100% RWS) witaminy A, 2000 j.m. (50 µg; 1000% RWS)
witaminy D oraz 2,8 mg (200% RWS) witaminy B6 i 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (100% RWS) witaminy E, a oprócz tego 400 µg
(200% RWS) kwasu foliowego. Substancje pomocnicze suplementu diety Climea forte plus to natomiast celuloza,
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, dwutlenek
tytanu, hydroksypropyloceluloza, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa FCF, czerwień koszenilowa A, wosk pszczeli i wosk
carnauba.

Climea forte plus należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zalecane dawkowanie Climea forte plus to 2 tabletki dziennie
przyjmowane w dawkach podzielonych najlepiej 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem. Przeciwwskazania do stosowania suplementu
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diety Climea forte plus to nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Suplement diety Climea forte plus należy traktować jako uzupełnienie zdrowej diety i zdrowego trybu życia, a nie jako ich substytut,
gdyż nim nie jest. Produkt należy zabezpieczyć tak, aby dzieci nie miały do niego dostępu. Należy go też chronić przed działaniem
światła i wilgoci, a także temperaturą wyższą niż 25°C.

Charakterystyka

Menopauza wiąże się nie tylko z typowymi objawami, takimi jak uderzenia gorąca, nocne pocenie czy rozdrażnienie, ale także
może mieć wpływ na inne aspekty funkcjonowania organizmu.
Climea forte plus dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, nie tylko pomaga łagodzić podstawowe objawy menopauzy, ale poprzez
obecność dodatkowych składników wspomaga utrzymanie zdrowej skóry i włosów (biotyna) oraz prawidłowe funkcjonowanie
tarczycy (jod i selen).
Składniki suplementu diety Climea forte plus wspierają:

Łagodzenie objawów menopauzy
Utrzymanie zdrowych kości
Prawidłowe funkcjonowanie mięśni
Zachowanie zdrowej skóry i włosów
Zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
Prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz tarczycy
Kontrolowanie prawidłowej wagi ciała

Składniki
węglan wapnia, wyciąg z nasion soi, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg
z szyszek chmielu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol, siemię lniane mielone, substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, bursztynian D-alfa-tokoferylu, selenian (IV) sodu, barwnik: dwutlenek
tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, octan retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroiloglutaminowy, jodek
potasu, barwnik: żółcień chinolinowa, D-biotyna, barwniki: żółcień pomarańczowa FCF oraz czerwień koszenilowa A, substancje
glazurujące: wosk pszczeli oraz wosk carnauba. Informacje o alergenach: zawiera soję i produkty pochodne.

2 tabletki zawierają:

Wyciąg z nasion soi (Glycine max (L.) Merr.) – 250 mg* (standaryzowany na izoflawony – 100 mg*)
Wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus L.) – 60 mg*
Nasiona lnu (Linum usitatissimum L.) – 20 mg*
Wapń – 800 mg (100% RWS)
Jod – 150 µg (100% RWS)
Selen – 55 µg (100% RWS)
Biotyna – 50 µg (100% RWS)
Witamina A – 800 µg ekwiwalentu retinolu (100% RWS)
Witamina D – 2000j.m. (50 µg; 1000% RWS)
Witamina B6 – 2,8 mg (200% RWS)
Witamina E – 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (100% RWS)
Kwas foliowy – 400 µg (200% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja dla dorosłych: dwie tabletki. Przyjmować po jednej tabletce dwa razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
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niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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