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Femiflamax x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 34,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent SALUS INTERN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny, witamina B6, witamina B9 (kwas foliowy), magnez, ekstrakt z czarnego pieprzu celuloza
mikrokrystaliczna (E460), hydroksypropylometyloceluloza ((E464), stearynian magnezu (E470b), poliwinylopirolidon (E1201), talk
(E553b), dwutlenek tytanu (E171), tlenek żelaza (E172).

Składniki zawarte w jednej tabletce 600 mg:

Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny 40 mg
Witamina B6 - 1,40 mg (100% RWS)
Witamina B9 (kwas foliowy) - 200ug (0,2 mg) (100% RWS)
Magnez - 93,75 mg (25% RWS)
Ekstrakt z czarnego pieprzu - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - referencyjna wartość spożywcza

Masa netto
Zawartość: 30 tabl powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Ekstrakt z czerwonej koniczyny łagodzi dolegliwości związane z okresem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, pocenie nocne,
zaburzenia snu i nastroju.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25oC), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano dla: Salus International Sp. z o.o., Pułaskiego 9, Katowice

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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