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DUO-FeM 28tabl.(+28tabl.) $
 

cena: 21,01 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 28 tabl. (+ 28 tabl.)

Postać tabl.powl.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Łagodzenie uciążliwych objawów związanych z okresem menopauzy.

Działania:

Koniczyna czerwona oraz szyszki chmielu wspomagają łagodzenie objawów
menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój i drażliwość.
Szyszki chmielu oraz melisa działają uspokajająco i wspierają zdrowy sen.
Magnez, witamina B6 i witamina C wspierają odpowiednie funkcjonowanie układu
nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.
Ponadto witamina B6 wspiera regulację aktywności hormonalnej, cynk i witamina C
przyczyniają się do zachowania zdrowego wyglądu skóry, a wraz z witaminą D wspierają
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Magnez, cynk, witamina D i C wpływają na utrzymanie zdrowych kości.
Chrom wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych
oraz odpowiedniego poziomu glukozy w organizmie.
Witamina E wspiera ochronę komórek przed szkodliwym działaniem stresu
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oksydacyjnego.

 

Skład:

Składniki tabletki na dzień: ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L), substancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, tlenek magnezu, cytrynian cynku, kwas L-
askorbinowy (witamina C), otoczka (substancje zagęszczające:
hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik:
E171), cholekalcyferol (witamina D), chlorek chromu (III),  substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

1 tabletka na dzień zawiera: ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.) 100mg,
witamina D 25µg (500%)*, witamina B6 2mg (143%)*, witamina C 20mg (25%)*, chrom 50µg
(125%)*, cynk 7,5mg (75%)*, magnez 57mg (15%)*.

Składniki tabletki na noc: ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L), substancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z melisy (Melissa officinalis L.), octan DL-
alfa tokoferylu (witamina E), cytrynian cynku, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z
szyszeki chmielu (Humulus lupulus L.), otoczka (substancja zagęszczająca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, substancja wiążąca:
gliceryna, barwniki: E171,E120 i E132, substancja glazurująca: szelak), cholekalcyferol
(witamina D), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. 

1 tabletka na noc zawiera: ekstraktu z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.) 250mg,
ekstraktu z melisy (Lamiaceae  Melissa officinalis L.) 50mg, sproszkowanych szyszek chmielu
(Humulus lupulus L.) 15mg, witamina D 25µg (500%)*, witamina E 15mg alfa-TE (125%)*,
witamina C 20mg (25%)*, cynk 7,5mg (75%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Sposób użycia:

1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem. 
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