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Rodzina Zdrowia Climarella x 30 tabl
 

Cena: 10,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Węglan wapnia (wapń), substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kiełków soi zwyczajnej Glycine max DER 50:1, standaryzowany na
40% izoflawonów, substancja wypełniająca: guma arabska, wyciąg z szyszek chmielu zwyczajnego Humulus lupulus DER 4:1, octan DL-
alfa-tokoferylu (witamina E), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, dwutlenek krzemu, cholekalcyferol (witamina D), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:

Składniki 1 tabletka (%RWS*)
Wapń 400 mg (50%)
Wyciąg z kiełków soi, 50 mg
w tym izoflawony 20 mg
Wyciąg z szyszek chmielu 25 mg
Witamina E 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (100%)
Witamina B6 1,4 mg (100%)
Witamina D 5 µg (100%)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 tabletek. 2 blistry po 15 tabletek.
Masa netto: 33,75 g

Charakterystyka
Uzupełnienie diety dla kobiet podczas menopauzy i w okresie pomenopauzalnym. Specjalnie dobrane składniki suplementu diety 
Rodzina Zdrowia Climarella wspomagają organizm kobiety w tym okresie. Produkt został wzbogacony o wyciąg z kiełków soi
zawierający aż 40% izoflawonów, które w budowie są zbliżone do estrogenów - kobiecych hormonów.
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Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu oraz w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, który jest jednym z powodów starzenia się skóry.
Wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobry sen oraz zachowanie spokoju w okresie menopauzy.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Suplement diety nie jest
przeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
1 tabletka dziennie po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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