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Climeston x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 53,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia; ekstrakt z liści i kwiatów koniczyny czerwonej standaryzowany na zawartość izoflawonów; substancja wypełniająca:
celuloza; witamina D3 (cholekalcyferol); witamina K2 -MK-7 (menachinon); substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza,
hydroksypropyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; substancja wypełniająca: talk;
średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe; barwniki: dwutlenek tytanu, koszelina, indygotyna.

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z liści i kwiatów koniczyny czerownj - 200 mg*
w tym izoflawony - 80 mg*

Witamina K2 - 37,5 µg (50% RWS)
Witamina D3 - 50 µg (1000% RWS)
Wapń - 120 mg (15% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
21,6 g
30 tabletek po 0,72 g

Charakterystyka
Climeston to połączenie ekstraktu z koniczyny czerwonej, standaryzowanego na zawartość izoflawonów, która pomaga kobietom radzić
sobie z objawami menopauzy, takimi jak uderzenia gorąca, nadmierne pocenie, niepokój i drażliwość z kompleksem OSTEO
zawierającym witaminy D3 i K2 (MK-7) oraz wapń, które pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Stosowanie
Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie. Tabletkę należy połknąć i popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić
przed światłem.

Producent
”Polski Lek” S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Ważne informacje
Produkt może zawierać laktozę ( z mleka).

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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