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Mabelle x 30 tabl
 

Cena: 40,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
koniczyna łąkowa (ekstrakt: Trifolium pratense), celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, subst.
przeciwzbrylajace: talk; len zwyczajny (ekstrakt:Linum usitatissimum), stabilizatory: karboksymetyloceluloza,
hydroksypropylometyloceluloza, hydroksupropyloceluloza; dwutlenek tytanu, barwniki: tlenek żelaza, trigiicerydy

1 tabletka zawiera:

Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense)
(standaryzowany wyciąg; 8% izoflawonoidów) 500,0 mg*

Len zwyczajny (Linum usitatissimum)
(standaryzowany wyciąg; 20 % liganów) 62,5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (zawartość netto: 30 x 875 mg)
zawartość netto opakowania: 26,25 g

Charakterystyka
Mabelle to niehormonalny preparat opracowany specjalnie dla kobiet w odniesieniu do ich konkretnych potrzeb w czasie zmian
hormonalnych jakim jest okres menopauzy. Preparat Mabelle składa się z wyciągów z dwóch ziół - lnu zwyczajnego i koniczyny łąkowej,
które pomagają utrzymać korzystny poziom żeńskich hormonów płciowych - estrogenów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparat niewskazany jest dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
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Stosowanie
Stosować 1-2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Producent:
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy

Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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