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Ligunin *60 kaps.
 

Cena: 22,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Ligunin lignany lniane kapsułki
Opakowanie:  60 kaps.
Skład:  mielone nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) uzyskane w procesie odtłuszczania, ekstrakt z nasion lnu
zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) standaryzowany na 20% lignanów, żelatyna (składnik otoczki), barwnik: dwutlenek tytanu.
Właściwości:  Ligunin® zawiera lignany lniane – fitoestrogeny uzyskane z siemienia lnianego, które mają zdolność regulacji aktywności
hormonów płciowych w organizmie.

Gospodarka hormonalna kobiety jest zmienna w czasie całego dorosłego życia i wrażliwa na szereg czynników.

Dieta bogata w lignany lniane pomaga zachować równowagę hormonalną. Uzupełnianie diety w lignany lniane wpływa korzystnie na
procesy fizjologiczne zależne od estrogenów, ponieważ wykazują one właściwości estrogenopodobne.

Lignany lniane mają również właściwości przeciwutleniające oraz korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowych funkcji serca.
Wskazania:  Preparat polecany jest kobietom w celu uzupełniania lignanów (fitoestrogenów) w diecie.

Ze względu na przeciwutleniające i neutralizujące wolne rodniki właściwości lignanów, preparat Ligunin® jest doskonałym
uzupełnieniem diety osób dbających o dobry stan serca
Uwagi: Osoby przyjmujące leki hormonalne (w tym hormonalne środki antykoncepcyjne) oraz kobiety ciężarne i karmiące piersią przed
spożyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sposób użycia:  2 kapsułki dziennie po posiłku.
Status:  suplement diety
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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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