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Olimp menopauzin x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia, ekstrakt izoflawonów sojowych, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z szyszek chmielu
zwyczajnego (Humulus lupulus L.), skrobia ziemniaczana, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, substancja przeciwzbrylająca – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; cholekalcyferol – wit. D, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, kwas pteroilomonoglutaminowy –
folian, chlorek chromu (III), D-biotyna, substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-
potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; barwnik – dwutlenek tytanu.

Zawartość w 1 tabletce

Ekstrakt izoflawonów sojowych (40%) - 75 mg*
w tym: izoflawony sojowe - 30 mg*

Ekstrakt z szyszek chmielu - 50 mg*
Wapń - 400 mg (50% RWS)
Witamina D - 5 µg (100% RWS)
Witamina E - 5 mg (42% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Kwas foliowy - 400 µg (200% RWS)
Chrom - 55 µg (138% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Masa netto 30 tabletek: 41,7 g
Masa netto 1 tabletki: 1390 mg
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Charakterystyka
Menopauzin® to suplement diety polecany dla kobiet w okresie menopauzy.
Menopauzin® zawiera kompozycję składników roślinnych – izoflawony sojowe oraz chmielu, wpływające łagodząco na efekty
towarzyszące menopauzie (np.: uderzenia gorąca, zwiększona drażliwość). Preparat dodatkowo wzbogacony został w minerały (np.:
wapń potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów) i witaminy, które m.in. przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia (wit. B6),
pomagają w zachowaniu zdrowej skóry i włosów (biotyna).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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