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FemiControl forte x 60 kaps
 

Cena: 27,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent DEEP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt wodno-alkoholowy z pestek dyni, ekstrakt z owocu żurawiny wielkoowocowej, ekstrakt z zarodków soi, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina D (cholekalcyferol). Otoczka kapsułki: żelatyna, barwniki:
dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

2 kapsułki zawierają:

witamina D - 5µg (100% RWS)
standaryzowany ekstrakt z pestek dyni - 520 mg*, w tym:

enterodiol – 15 mg*
adenozyna - 0,5 mg*

standaryzowany ekstrakt z zarodków soi – 75 mg*, w tym:
izoflawony sojowe – 30 mg*

ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej 200 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
27,5 g (60 kapsułek po 458 mg)

Charakterystyka
Preparat polecany jako uzupełnienie diety szczególnie dla kobiet mających problemy z utrzymaniem
moczu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
2 kapsułki dziennie (1 rano, 1 wieczorem). Przez pierwsze 2-3 tygodnie zaleca się stosowanie 3-4 kapsułek dziennie. Kapsułkę należy
połknąć i popić wodą. Zaleca się długotrwałe stosowanie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Deep Pharma Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa

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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