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Climea Forte Plus x30 tabletek
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

biotyna, chmiel, izoflawony sojowe, jod, kwas
foliowy, len zwyczajny, selen, wapń, witamina
A, witamina B6, witamina D, witamina E

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Menopauza wiąże się nie tylko z typowymi objawami, takimi jak uderzenia gorąca, nocne pocenie czy rozdrażnienie, ale także może mieć
wpływ na inne aspekty funkcjonowania organizmu. Dlatego Climea forte plus z
wysoką dawką izoflawonów sojowych, dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, nie tylko pomaga łagodzić podstawowe objawy menopauzy,
ale poprzez obecność dodatkowych składników wspomaga utrzymanie zdrowej skóry i
włosów (biotyna) oraz prawidłowe funkcjonowanie tarczycy (jod i selen).

Składniki suplementu diety Climea forte plus wspierają:

Łagodzenie objawów menopauzy
Utrzymanie zdrowych kości
Prawidłowe funkcjonowanie mięśni
Zachowanie zdrowej skóry i włosów
Zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
Prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz tarczycy
Kontrolowanie prawidłowej wagi ciała

Składniki: 2 tabletki: % RWS*
Wyciąg z nasion soi, w tym: 250 mg ---
izoflawony 100 mg ---
Wyciąg z szyszek chmielu 60 mg ---
Nasiona lnu 20 mg ---
Wapń 800 mg 100 %
Jod 150 µg 100 %
Selen 55 µg 100 %
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Biotyna 50 µg 100 %
Witamina A 800 µg ekwiwalentu retinolu 100 %
Witamina D 50 µg (2000 j.m.) 1000 %
Witamina B6 2,8 mg 200 %
Witamina E 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 100 %
Kwas foliowy 400 µg 200 %

 

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. 

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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