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Feministic x 60 kaps
 

Cena: 17,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
suchy ekstrakt wodny z pestek dyni (Cucurbita pepo) DER 10:1; żelatyna wołowo-wieprzowa (kapsułka); suchy ekstrakt wodny z
żurawiny (Vaccinium macrocarpon) 10 % PAC; suchy ekstrakt etanolowo-wodny z soi (Glycine max) 10 % izoflawonów; suchy ekstrakt
wodny z korzenia pokrzywy 1 % krzemianów (Urtica dioica); suchy ekstrakt wodny z koszyczka rumianku DER 10:1 (Matricaria
chamomilla); witamina C (jako kwas L-askorbinowy); maltodekstryna; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; barwniki kapsułki: dwutlenek tytanu, indygotyna; witamina D (jako cholekalcyferol); witamina B12 (jako
cyjanokobalamina).

2 kapsułki zawierają:

Suchy ekstrakt wodny z pestek dyni DER 10:1 - 500 mg*
Suchy ekstrakt wodny z żurawiny 10 % PAC - 120 mg*
Suchy ekstrakt etanolowo-wodny z soi 10 % izoflawonów - 60 mg*
Suchy ekstrakt wodny z korzenia pokrzywy - 60 mg*
Suchy ekstrakt wodny z koszyczka rumianku DER 10:1 - 60 mg*
Witamina C (kwas L-askorbinowy) - 40 mg (50% RWS)
Witamina D (cholekalcyferol) - 5 µg (100% RWS)
Witamina B12 (cyjanokobalamina) - 2,5 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
ok. 32,04 g

Charakterystyka
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FEMINISTIC (suplement diety) to produkt dla kobiet dbających o układ moczowy. Preparat powstał na bazie kompozycji składników,
które korzystnie wpływają na funkcję wydalniczą nerek i wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i
mięśniowego kobiet.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Doustnie, 2 kapsułki na dzień w trakcie lub po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Preparat powinien być przechowywany w sposób niedostępny i
niewidoczny dla małych dzieci.

Producent
ASA Sp. z o.o.,
ul. Oświęcimska 11,
48-100 GŁUBCZYCE

Ważne informacje
Informacja dla chorych na celiakię: produkt bezglutenowy.
Nie zawiera laktozy. Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

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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