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Hemorigen femina x 20 tabl powlekanych
 

Cena: 30,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Hemorigen Femina w postaci tabletek powlekanych uzupełnia codzienną dietę w składniki, które wspierają pracę
układu krwionośnego i właściwe mechanizmy krzepnięcia krwi. Jest przeznaczony dla kobiet miesiączkujących – przyczynia się do
poprawy komfortu życia podczas menstruacji.

Na co jest Hemorigen Femina? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są obfite krwawienia miesiączkowe. W skład produktu od
Herbapol wchodzi kompleks Hemostatic, czyli połączenie wyciągu z ziela tasznika z witaminą K1. Witamina K wspomaga proces
krzepnięcia krwi, a tasznik pospolity wspiera pracę układu krążenia i funkcjonowanie narządów płciowych, przyczyniając się do poprawy
komfortu w czasie miesiączki. Produkt zawiera ponadto w swoim składzie wyciągi z nasion gryki, ziela przymiotna i krwawnika. Jego
formułę uzupełnia dodatek żelaza oraz witaminy C. Żelazo wspomaga produkcję czerwonych krwinek oraz hemoglobiny, a także
przyczynia się do redukcji znużenia i zmęczenia, a przy tym wspiera pracę układu odpornościowego. Gryka zwyczajna bogata jest
natomiast w składniki wspomagające funkcjonowanie naczyń krwionośnych, a przymiotno kanadyjskie stosowane jest przez kobiety w
okresie menstruacji. Krwawnik pospolity wspomaga pracę układu naczyniowego i przyczynia się do poprawy komfortu w czasie
miesiączki, a witamina C wspomaga przyswajanie żelaza oraz produkcję kolagenu.

Składniki produktu:
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; wyciąg z ziela tasznika pospolitego, wyciąg z nasion gryki zwyczajnej zawierający
nie mniej niż 35% rutozydu, substancja wypełniająca: skrobia modyfikowana kukurydziana, kwas L-askorbinowy (witamina C), wyciąg z
ziela krwawnika pospolitego, wyciąg z ziela przymiotna kanadyjskiego, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza,
hydroksypropyloceluloza; fumaran żelaza (II) (żelazo), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu, stabilizatory: glikol polietylenowy, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: skrobia ryżowa, barwniki:
lak kwasu karminowego, czarny tlenek żelaza, lak indygotyny; filochinon (witamina K1).

Suplement diety Hemorigen Femina powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach nie większych niż
wskazane w instrukcji dołączonej do opakowania. Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Hemorigen Femina o częstotliwości 2 razy
dziennie.
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Nie każdy powinien stosować suplement diety Hemorigen Femina, nawet mając ku temu wskazania. Produkt nie powinien być
przyjmowany przez pacjentki z zakrzepicą lub chorobą zakrzepową żył. Przeciwwskazaniem do stosowania Hemorigen Femina jest też
zażywanie leków przeciwzakrzepowych. Suplement diety nie powinien być przyjmowany przez pacjentki spodziewające się dziecka i
karmiące piersią. Nie należy go przyjmować przy nadwrażliwości na jakikolwiek z jego składników.
Suplementu diety Hemorigen Femina nie powinno się traktować jako substytutu zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia, gdyż
ich nie zastąpi – może stanowić jedynie ich dopełnienie. Produkt powinien być przechowywany w takim miejscu, które nie będzie
widoczne i dostępne dla dzieci.

Składniki
1 tabletka zawiera:

Witamina K1 - 25 µg (33,5% RWS)
Wyciąg z ziela tasznika - 150 mg*
Wyciąg z nasion gryki - 60 mg*

w tym rutozyd nie mniej niż: 21 mg*
Witamina C - 40 mg (50% RWS)
Wyciąg z ziela krwawnika - 40 mg*
Wyciąg z ziela przymiotna - 40 mg*
Żelazo - 3,5 mg (25% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A., ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław

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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