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Spontanea x 30 kaps
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps.

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z ziela pokrzywy, L-arginina, żelatyna, wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego, wyciąg z korzenia żeń-szenia, witamina
B6(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2(ryboflawina), substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwnik - E171, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 (cyjanokobalamina).
1 kapsułka zawiera:
Wartość energetyczna 4,31kJ/1,02kcal
Tłuszcz, w tym: 0,002 g
kwasy tłuszczowe nasycone 0,002 g
Węglowodany, w tym: 0,060 g
cukry 0,060 g
Białko 0,194 g
Sól 0,033g g
Błonnik 0 g
Witamina B6 5,0 mg
Witamina B2 5,0 mg
Kwas foliowy 400,00 μg
Witamina B12 2,5 μg
Składniki
L-arginina 100,00 mg
wyciąg z ziela pokrzywy 100,00 mg
wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego 80,00 mg
wyciąg z korzenia żeń-szenia 80,00 mg

Masa netto
30 kapsułek
zawartość netto: 14,54 g
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Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego w niedoborach składników odżywczych związanych ze zwiększonym ich zapotrzebowaniem u kobiet
stosujących doustną antykoncepcję hormonalną, które odczuwają osłabienie, ociężałość, zmęczenie, brak energii oraz obniżenie
witalności.

Spontanea zawiera specjalnie dobraną kompozycję wyciągów roślinnych, witamin i L-argininy, które pozwalają na zachowanie
energii oraz na poprawę libido, dobrego samopoczucia i zdrowia.
Wyciągi z liścia Ginkgo biloba oraz korzenia żeń-szenia pomagają w utrzymaniu prawidłowego mikrokrążenia w układzie
krwionośnym.
Wyciąg z ziela pokrzywy wspiera krążenie żylne, witalność i ożywienie organizmu. Pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i
ciężkości nóg.
Wyciąg z korzenia żeń-szenia pomaga zachować satysfakcjonujące życie seksualne. Wraz z witaminami B6, B12 oraz kwasem
foliowym pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Składniki te w połączeniu z witaminą B2
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Witaminy B6, B12 i kwas foliowy odgrywają rolę w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny, a także pomagają w
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witaminy B6, B12, B2 wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz pomagają utrzymać prawidłowy
metabolizm energetyczny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących. Osoby mające
zwiększoną skłonność do krwawień oraz przyjmujące środki zmniejszające krzepnięcie krwi powinny poinformować o tym lekarza.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostepny dla małych dzieci.

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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