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Femudar plus x 120 kaps
 

Cena: 47,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent RANBAXY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z pestek dyni (standaryzowany na 0,1% adenozyny i 2,8% enterodiolu),
ekstrakt z owoców zurawiny wielkoowocowej (standaryzowany na 10% proantocjanidyn PAC), ekstrakt z nasion soi (standaryzowany na
40% izoflawonoidów sojowych), otoczka: żelatyna, substancja wypełniająca; fosforan dwuwapniowy, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, barwnik; dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylajaca: stearynian magnezu.

Zawartość w 1 kapsułce:
Ekstrakt z pestek dyni (standaryzowany na 0,1% adenozyny i 2,8% enterodiolu) 150 mg*
Ekstrakt z owoców zurawiny wielkoowocowej (standaryzowany na 10% proantocjanidyn PAC) 50 mg*
Ekstrakt z nasion soi (standaryzowany na 40% izoflawonoidów sojowych) 17,5 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Masa netto: 30 g
Zawartość w opakowaniu: 120 kapsułek

Charakterystyka
Preparat polecany w przypadku nietrzymania moczu u osób dorosłych. Składniki zawarte w suplemencie diety FEMUDAR PLUS
wspomagają prawidłowe utrzymanie mięśni i pomagają zapobiec nietrzymaniu moczu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli 2 razy dziennie po 2 kapsułki, popijając szklanką wody.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/femudar-plus-x-120-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

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

Producent
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 11
02–954 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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