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Femelis meno x 60 tabl
 

Cena: 82,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z pyłków i słupków kwiatowych (PI82-GC Fem), witamina E (octan D-alfa-tokoferylu) - przeciwutleniacz.
Substancje dodatkowe:
substancje wypełniające: isomalt, celuloza mikrokrystaliczna; emulgator: Polisorbat 20; stabilizatory: maltodekstryna, suszona
rozpryskowo akacja (Guma Arabska), żelatyna rybia; substancje przeciwzbrylające: uwodorniony olej bawełniany, krzemionka koloidalna
bezwodna, krzemian wapnia; substancje do stosowania na powierzchnię: szelak, talk.

1 tabletka zawiera:

Witamina E - 5 mg (42% RWS)
Ekstrakt z pyłków i słupków kwiatowych (PI82-GC Fem) 160 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
21,9 g

Charakterystyka
Femelis Meno jest preparatem przeznaczonym dla kobiet w okresie menopauzy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie może być stosowany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Stosowanie
2 tabletki dziennie przez okres pierwszych 2 miesięcy, następnie porcję można zmniejszyć do 1 tabletki dziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natumin Pharma AB, Snickaregatan 10, 566 33 Habo, Szwecja.
Informacji o produkcie udziela:
Stada Poland Sp. z o.o ., Aleja 3 Maja 6, 05-501 Piaseczno

Ważne informacje
Preparat może być stosowany w długim okresie czasu przez osoby z alergią pyłkową i diabetyków.

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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