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Feminost pomoc przy nietrzymaniu moczu *56 tabl.
 

Cena: 36,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 56 tabl.

Postać tabl.powl.

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

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  Ekstrakt z pestek dyni; substancja wypełniająca: celuloza; sproszkowany sok z żurawiny; ekstrakt z nasion soi; ekstrakt z ziela
pokrzywy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; witamina D3; witamina B12;
otoczka (substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, gliceryna, barwnik E171, E120 i
E132)

2 tabl. zawierają:

witamina D3 - 5 µg (100% RWS*)

witamina B12 - 2,5 µg(100% RWS*)

Ekstrakt z pestek dyni - 520 mg

Sproszkowany sok z owoców żurawiny wielkoowocowej - 100 mg

Ekstrakt z nasion soi - 50 mg

Ekstrakt z ziela pokrzywy - 50 mg
Opis produktu:  Pomoc dla kobiet w utrzymaniu kontroli nad oddawaniem moczu.

Feminost to skojarzone działanie ekstraktów roślinnych i witamin zawartych w preparacie.
Ekstrakt z pestek dyni wspomaga prawidłową pracę układu moczowego.

W produkcie obecne są również:

Izoflawony sojowe, ekstrakt z pokrzywy i sproszkowany sok z owoców żurawiny.
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Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, jak również pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. Witamina B12 odgrywa rolę w procesie podziału komórek, w tym komórek mięśni, jak również pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
SPosób użycia:  1-2 tabletki dziennie. Popić wodą.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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