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Doppelherz Aktiv-Meno tabletki x 60 szt
 

Cena: 34,23 zł

Opis słownikowy

Producent QUEISSER

Opis produktu
 

Postać

Tabletki

Opakowanie

60 szt.

Działanie

Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu łagodzi objawy związane z okresem menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, drażliwość,
nadmierne pocenie się, gwałtowne bicie serca; witaminy z grupy B wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania oraz redukują
skutki zmęczenia, wapń i witamina D3 wzmacniają kości i zapewniają prawidłową mineralizację tkanki kostnej.

Zalecenia do stosowania.

U kobiet w okresie przekwitania oraz po menopauzie często dochodzi do podwyższenia poziomu "złego" cholesterolu. Izoflawony sojowe
obniżają stężenie LDL cholesterolu we krwi, co korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.

Wapń oraz witamina D3 łącznie z izoflawonami sprzyjają prawidłowemu metabolizmowi tkanki kostnej oraz jej odbudowie i
wzmocnieniu. Jest to szczególnie istotne dla kobiet w okresie menopauzalnym.

Witaminy z grupy B ( w tym biotyna i kwas foliowy) pozwalają na ograniczenie skutków stresu i drażliwości związanej z okresem
menopauzy.
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Zachowaniu dobrego samopoczucia w okresie menopauzy oraz po menopauzie sprzyja prawidłowa, zrównoważona dieta oraz
odpowiednia ilość ruchu.

Wskazania

Dla kobiet po 40 roku życia, dla lepszego samopoczucia i zdrowia w okresie menopauzy oraz po menopauzie.

Sposób stosowania

Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Doppelherz aktiv Aktiv-Meno dziennie, po posiłku, popijając niewielką ilością płynu. W celu uzyskania
odpowiedniego efektu, rekomenduje się stosowanie produktu przez okres minimum dwóch miesięcy.

Skład

Węglan wapnia, koncentrat izoflawonów z soi, skrobia, substancja wypełniająca: guma arabska, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja przeciwzbrylająca: sole wapniowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: hydroksywęglan magnezu, tłuszcz
palmowy (całkowicie uwodorniony), substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja wypełniająca: hydroksypropyloceluloza, substancja
glazurująca: glikol polietylenowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny,
cholekalcyferol, monoazotan tiaminy, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna.
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