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Soyfem comfort x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 26,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wyciąg z pestek dyni (Cucurbita pepo L.) 1:4, wyciąg z nasion soi (Glycine max L.), substancje wypełniające): celuloza mikrokrystaliczna,
poliwinylopolipirolidon, sól sodowa karboksymetylocelulozy nośnik - sorbitol, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu , składniki otoczki: alkohol poliwinylowy, talk, glikol polietylenowy, polisorbat 80, barwniki: dwutlenek tytanu, karmina,
indygokarmina.

1 tabletka zawiera

Wyciąg z pestek dyni 260,0 mg*
Wyciąg z soi standaryzowany na 40% izofiawonów sojowych, 75 mg* w tym zawartość

izoflawonów sojowych 30,0 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
SOYFEM COMFORT zawiera wyciąg z pestek dyni i nasion soi.
Zawarty w suplemencie diety standaryzowany wyciąg z pestek dyni wspomaga poprawne funkcjonowanie dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skontaktować się z lekarzem.
Niezalecany dla osób z nietolerancją na jakikolwiek ze składników.

Stosowanie
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Stosować 1 tabletkę dziennie podczas lub po posiłku, popijając wodą.
Suplement jest przeznaczony do dłuższego stosowania (3-6 tygodni).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

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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