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Promensil Forte x 30 tabl
 

Cena: 72,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent QPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
standaryzowany ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense) zawierający izoflawonoidy (daidzeina, genisteina, biochanina A i
formononetyna); substancja wypełniająca: fosforan diwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka tabletki (substancja zagęszczająca:
hydroksypropylometyloceluloza, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, glikol polietylenowy); substancje przeciwzbrylające: dwutlenek
krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; emulgator: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, przeciwutleniacz: alfa-
tokoferol.

1 tabletka zawiera:

Standaryzowany ekstrakt z czerwonej koniczyny - 200 mg*
w tym bioaktywne izoflawonoidy - 80 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
18,6 g (30 tabletek po 620 mg)

Charakterystyka
Zmiany dokonujące się w organizmie kobiety w okresie menopauzy wynikają ze spadku stężenia estrogenów (żeńskich hormonów
płciowych), co może negatywnie wpłynąć na jakość życia. Sposobem radzenia sobie z objawami menopauzy może być spożywanie
izoflawonoidów pochodzących z czerwonej koniczyny.

Czerwona koniczyna pomaga kobietom radzić sobie z objawami menopauzy, takimi jak: uderzenia gorąca, poenie się, niepokój i
drażliwość.
Promensil Forte zawiera ekstrakt z czerwonej koniczyny standaryzowany na 40% zawartości bioaktywnych izoflawonoidów
Nie zawiera drożdży, białek mleka, pszenicy, skrobi kukurydzianej, glutenu i aromatów
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka na dobę. Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Pozytywne efekty
spożywania produktu można zaobserwować po 3-6 tygodniach, Rekomendowane długotrwałe stosowanie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
Wyprodukowano w UE dla:
PharmaCare Europe Ltd. RH10 9NQ,
Wielka Brytania
Informacji o produkcie udziela:
Qpharma Sp. z o.o.
Ul. Wichrowa 7f/10, 04-682 Warszawa

Ważne informacje
Kraj pochodzenia ekstraktu z czerwonej koniczyny: Szwajcaria

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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