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Klimaktercaps - 30 kaps.
 

Cena: 18,10 pln

Opis słownikowy

Producent Herbapol Kraków

Opis produktu
 

Suplement diety stanowiący uzupełnienie codziennej diety z czerwoną koniczyną pomagający radzić sobie z objawami menopauzy
takimi jak uderzenia gorąca, pocenie się, niepokój i drażliwość.

Ponadto wspiera układ krążenia, zwiększa elastyczność i wytrzymałość naczyń krwionośnych. Wpływa korzystnie na gęstość kości.
Melisa zawarta w preparacie pomaga zmniejszyć napięcie i drażliwość oraz wspomaga odprężenie i relaks.

Składniki:
Ziele melisy –116 mg/kaps., ziele koniczyny – 80 mg/kaps., wyciąg izoflawonów sojowych – 63 mg / kaps oraz składniki kapsułki
(żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki żelaza).

Zawartość w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję:
ziele melisy - 232mg
ziele koniczyny – 160mg
wyciąg izoflawonów sojowych – 126mg

Sposób użycia:
Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki 2 razy dziennie, popijając płynem.
Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

Opakowanie: 30 kapsułek

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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