
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Duo-Fem x 28 tabl na dzień + 28 tabl na noc
 

Cena: 29,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 28 tabl + 28 tabl

Postać Tabletki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Duo-Fem to suplement diety w postaci tabletek powlekanych. Może być spożywany jako uzupełnienie codziennej diety w witaminy i
minerały, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu w trakcie menopauzy. Z medycznego punktu widzenia
menopauza to ostateczne wygaśnięcie czynności jajników wiążące się z zakończeniem okresu rozrodczego kobiety. Zachodzi pomiędzy
40. a 58. rokiem życia, a moment jej wystąpienia jest w większości przypadków uzależniony od czynników genetycznych. W organizmie
kobiety dochodzi wówczas do zmniejszenia ilości hormonów płciowych, na co ciało może różnie reagować.

O menopauzie można mówić, gdy od ostatniej miesiączki upłynie 12 miesięcy (jeśli nie ma innych, np. medycznych, przyczyn zaniku
menstruacji). Jednocześnie należy pamiętać, że objawy zbliżającej się menopauzy mogą pojawiać się nawet kilka lat przed ostatnią
miesiączką. Należą do nich nagłe duszności, zbyt intensywna potliwość, napady gorąca. Dużym utrudnieniem są także problemy ze
snem i osłabienie. Dodatkowo hormony sprawiają, że zmniejsza się ilość wydzieliny w drogach rodnych kobiety, co skutkuje suchością
pochwy. Z tym wiązać się mogą z kolei problemy z libido.

W łagodzeniu uporczywych objawów menopauzy mogą pomóc składniki zawarte w suplemencie diety Duo-Fem. Produkt ten zawiera
dwa zestawy tabletek: na dzień i na noc. W ich składzie znajdują się wyciągi z roślin, witaminy i minerały, takie jak:
● wyciąg z czerwonej koniczyny – w połączeniu z szyszkami chmielu przyczynia się do zmniejszenia uczucia niepokoju, drażliwości, a
także potliwości i uderzeń gorąca,
● witamina D3 i cynk – wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego,
● witaminy B7 i C oraz magnez – wspólnie pomagają utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne oraz właściwe działanie układu
nerwowego,
● sproszkowane szyszki chmielu i wyciąg z melisy – wspomagają wyciszanie się i przyczyniają się do poprawy jakości snu,
● witamina E – pomaga chronić komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym,
● magnez – razem z witaminami C i D3 oraz cynkiem przyczynia się do zachowania dobrego stanu kości,
● chrom – wspomaga metabolizm makroskładników odżywczych. Dodatkowo pomaga zachować właściwy poziom glukozy.

Połączenie tych składników skutkuje także wsparciem procesów, które wpływają na wygląd skóry i utrzymanie prawidłowej masy ciała.
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Tabletki Duo-Fem są przeznaczone dla osób dorosłych. Rano należy zażyć 1 tabletkę z opakowania „na dzień”, a wieczorem 1 tabletkę
„na noc”. Tabletkę powinno się popić dużą ilością wody. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej. Bardzo istotne jest, aby nie
traktować suplementu diety Duo-Fem jako zamiennika zdrowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków. Składniki zawarte w
preparacie wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, ale nie stanowią substytutu dobrej diety i zdrowego stylu życia. W
przypadku wątpliwości, czy wybrany produkt jest odpowiedni, pacjent powinien skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej.

Składniki
tabletki na dzień:
substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z czerwonej koniczyny, tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy (witamina C), cytrynian cynku,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny ( witamina B6), chlorek chromu (III),
cholekacyferol (witamina D3), otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylomeryloceluloza i hydroksypropyloceluloza,
substancja wiążąca: talk, barwnik: E171).
tabletki na noc:
substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z czerwonej koniczyny, ekstrakt z melisy, kwas L-askorbinowy (witamina C), sproszkowane
szyszki chmielu, cytrynian cynku, octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, cholekacyferol (witamina D3), otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca:
gliceryna, barwniki: E171, E120, E132)

1 tabletka na dzień zawiera:

100 mg ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.),
Witamina D3 25 µg (500%)*
Witamina B6 2 mg (143%)*
Witamina C 80 mg (100%)*
Chrom 50 µg (125%)*
Cynk 7,5 mg (75%)*
Magnez 57 mg (15%)*

* - % realizacji zalecanego dziennego spożycia

1 tabletka na noc zawiera:

100 mg ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.),
100 mg ekstraktu z melisy (Lamiaceae Melissa officinalis L.),
50 mg sproszkowanych szyszek chmielu (Humulus lupulus L.).
Witamina D3 25 µg (500%)*
Witamina E 15 mg α-TE (125%)*
Witamina C 80 mg (100%)*
Cynk 7,5 mg (75%)*

* - % realizacji zalecanego dziennego spożycia
α-TE – ekwiwalentu alfa-tokoferolu

Masa netto
Masa netto: 30,8 g

Charakterystyka
Kompleksowe połączenie składników polecane w łagodzeniu uciążliwych objawów związanych z okresem menopauzy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletkę na dzień rano i 1 tabletkę na noc wieczorem popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
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Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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