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Feminost x 56 tabl powlekanych
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 56 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Feminost x 56 tabl. powlekanych jest suplementem diety do stosowania doustnego wspomagającym utrzymanie kontroli nad
oddawaniem moczu. Preparat bazujący na składnikach pochodzących z natury został stworzony specjalnie dla kobiet w każdym wieku.
Zawiera kompozycję roślinnych ekstraktów z: pestek dyni, ziela pokrzywy, nasion soi i sproszkowanego soku z owoców żurawiny oraz
witamin D i B12. W składzie znajdziemy też substancje pomocnicze – sole magnezowe, dwutlenek krzemu, celulozę mikrokrystaliczną,
hydroksypropylometylocelulozę, glicerynę i barwniki.

Suplement diety Feminost zalecany jest szczególnie paniom borykającym się z problemem nietrzymania moczu. Dzięki połączeniu
wybranych wyciągów roślinnych i witamin wspiera prawidłową pracę układu moczowego oraz przyczynia się do poprawy
funkcjonowanie nerek i pęcherza. Ma to wpływ na regulację objętości usuwanego z organizmu moczu. W tym procesie biorą udział
wszystkie aktywne substancje obecne w tabletkach Feminost, a szczególnie ekstrakty z pokrzywy i pestek dyni. Korzystny wpływ ma
też żurawina zmniejszająca dodatkowo zdolność przylegania bakterii do ścianek przewodu moczowego, co zapobiega kolonizacji
patogenów odpowiedzialnych za infekcje. Jest ona także silnym przeciwutleniaczem i chroni przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników.

Ponadto preparat Feminost wspomaga działanie, siłę i rozrost mięśni, głównie za sprawą zawartego w nim wyciągu z pestek dyni i
witaminy D. Obie witaminy – D i B12 przyczyniają się do poprawy działania organizmu, wspierają system odpornościowy i układ
nerwowy. Dlatego należy dbać o ich prawidłowy poziom i nie dopuszczać do niedoborów. Suplement Feminost jest w tej kwestii bardzo
pomocny – już 2 tabletki dostarczają 5 g witaminy D i 2,5 g witaminy B12. Stanowi to 100% dziennej referencyjnej wartości spożywczej
(RWS). Trzeba jednak pamiętać, iż główną funkcją preparatu Feminost jest wspomaganie prawidłowego działania układu moczowego,
aby poradzić sobie z nietrzymaniem moczu i takie jest jego przeznaczenie. Nie zastąpi on dobrze zbilansowanej diety i zdrowego stylu
życia, dlatego nie należy go przyjmować wyłącznie w celu suplementacji witamin.

Jeśli jednak istnieją ku temu wskazania, to warto sięgnąć po Feminost w postaci tabletek, który można nabyć w aptece bez recepty.
Opakowanie preparatu zawiera 56 niewielkich pastylek łatwych do połknięcia. Dziennie należy przyjmować 1-2 tabletki, popijając je
odpowiednią ilością wody. Bardzo ważne, aby nie przekraczać zalecanej dobowej dawki. Chociaż większość składników preparatu

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/feminost-x-56-tabl-powlekanych.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Feminost to związki roślinne i witaminy, to nawet one nie powinny być dostarczane w nadmiarze. Takie postępowanie nie wpływa
bowiem na efektywność suplementu, a może wręcz wywołać odwrotny skutek i zaszkodzić zdrowiu.

Feminost służy do systematycznego stosowania przez dłuższy czas. Przy prawidłowym dawkowaniu i zachowaniu regularności,
pierwsze pozytywne efekty mogą być zauważalne już po ok. 6 tygodniach. Nie ma dostępnych danych dotyczących skutków ubocznych
preparatu Feminost nawet przy długotrwałym zastosowaniu. Jeśli jednak wystąpią działania niepożądane, które można z tym skojarzyć
lub dolegliwości się nasilą, należy przerwać zażywanie tabletek i udać się do specjalisty.

Istnieją natomiast pewne sytuacje, gdy suplement diety Feminost nie powinien być przyjmowany. Przede wszystkim nie mogą go
stosować osoby uczulone lub nadwrażliwe na którykolwiek składnik preparatu. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że zawiera on
soję, która jest często wskazywana jako alergen w środkach spożywczych. Kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią przed
rozpoczęciem zażywania tabletek Feminost zalecana jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Ostrożność trzeba zachować również
w przypadku przyjmowania innych leków lub suplementów, zwłaszcza gdy mają zbliżony skład czy podobne przeznaczenie. Warto
wtedy zasięgnąć porady specjalisty, aby upewnić się, czy mogą być one stosowane równolegle.

Preparat Feminost powinien być przechowywany w oryginalnym blistrze w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.
Najlepiej trzymać go w zamkniętej szafce lub szufladzie w temperaturze pokojowej. Suplementu diety Feminost nie wolno stosować po
upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Składniki
Ekstrakt z pestek dyni, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; sproszkowany sok z żurawiny; ekstrakt z nasion soi; ekstrakt
ziela pokrzywy; substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i ditlenek krzemu; witamina D3; wiitamina B12; składniki otoczki:
substancja zagęszczająca: hydoksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, gliceryna, barwniki:
E171, E120, E132.

1 tabletka zawiera:

260 mg ekstraktu z pestek dyni*
50 mg sproszkowanego soku z owoców żurawiny wielkoowocowej*
25 mg ekstraktu z nasion soi*
25 mg ekstraktu z ziela pokrzywy*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Wartość odżywcza (1 tabletka):

Wartość energetyczna - 6,4 kJ /1,54 kcal
Tłuszcz - 0,02g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,02g
Węglowodany - 0,17G

w tym cukry - 0g
Błonnik - 0,16 g
Białko -0,07g
Sól - 0,065g
Witamina D3 - 2,5 mcg (50 %RWS)
Witamina B12 - 0,25 mcg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
56 tabletek powlekanych: 28g

Charakterystyka
Feminost - kompleksowa pomoc dla kobiet w przywróceniu kontroli nad oddawaniem moczu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Stosowanie
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1-2 tabletki dziennie. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

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

Ważne informacje
Zawiera soję.

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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