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Femelis Meno x60 tabletek
 

Cena: 62,16 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Stada

Postać tabletki

Substancja
czynna

ekstrakt z pyłków i słupków kwiatowych,
witamina E

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Femelis Meno - suplement diety polecany w okresie okołomenopauzalnym, gdy występują:

uderzenia gorąca
nadmierne pocenie się
kłopoty ze snem i koncentracją
zmiany nastroju

Składniki

1 tabletka zawiera: ekstrakt z pyłków i słupków kwiatowych (PI82-GC Fem) 160 mg, witamina E 5 mg (octan D-alfa-tokoferylu) -
przeciwutleniacz. Substancje dodatkowe: substancje wypełniające: isomalt, celuloza mikrokrystaliczna; emulgator: Polisorbat
20; stabilizatory: maltodekstryna, suszona rozpryskowo akacja (Guma Arabska), żelatyna rybia; substancje przeciwzbrylające:
uwodorniony olej bawełniany, krzemionka koloidalna bezwodna, krzemian wapnia; substancje do stosowania na powierzchnię:
szelak, talk.
1 tabletka zawiera 5 mg witaminy E, co stanowi 42% RDA (dziennego zalecanego spożycia).

Właściwości składników

Femelis Meno jest unikalnym, naturalnym preparatem przeznaczonym dla kobiet w okresie menopauzy.

Femelis Meno to preparat będący połączeniem unikalnych, standaryzowanych wyciągów z pyłków i słupków kwiatowych PI82-GC Fem
połączonych z witaminą E jako przeciwutleniaczem. Wyciąg zawarty w preparacie Femelis Meno uzyskiwany jest w zaawansowanym i
opatentowanym procesie. Pyłek kwiatowy zawiera wiele aktywnych składników takich jak: aminokwasy, witaminy, mikroelementy oraz
makroelementy, które uzupełniają dietę w ważne dla organizmu składniki, dodając energii oraz poprawiając samopoczucie. Femelis
Meno pomaga kobietom w radzeniu sobie z naturalnymi, fizjologicznymi objawami towarzyszącymi menopauzie, ułatwiając komfortowy
i spokojny jej przebieg.
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Zalecane dzienne spożycie

Sposób użycia: 2 tabletki dziennie przez okres pierwszych 2 miesięcy, następnie porcję można zmniejszyć do 1 tabletki dziennie.

Preparat nie może być stosowany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią. Preparat może być stosowany w długim okresie czasu przez
osoby z alergią pyłkową i diabetyków.

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:

STADA Poland Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 6
05-501 Piaseczno
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