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Feminost x56 tabletek
 

Cena: 43,38 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit

Postać tabletki

Substancja
czynna

pestki dyni, pokrzywa, soja, witamina B12,
witamina D, żurawina

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Feminost to skojarzone działanie wyselekcjonowanych ekstraktów roślinnych i witamin utrzymujące prawidłowe napięcie mięśni,
mających wpływ na trzymanie moczu oraz wspomagających funkcjonowanie układu moczowego.

Ekstrakt z pestek dyni utrzymuje prawidłową siłę i wspomaga rozrost mięśni mających wpływ na prawidłowe trzymanie moczu.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, a wraz z witaminą B 12 odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego.
Preparat zawiera również: Fitoestrogeny, czyli izoflawony sojowe, pokrzywę oraz żurawinę.

Sposób użycia

Preparat przeznaczony jest dla kobiet w każdym wieku, które mają trudności z trzymaniem moczu.
Polecany jest do regularnego i dłuższego stosowania. Rezultaty są widoczne po 6 tygodniach stosowania.

Skład:

Warto?? od?ywcza

2 tabletki
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witamina D3

5 µg (100% RWS*)

witamina B12

2,5 µg(100% RWS*)

Ekstrakt z pestek dyni

520 mg

Sproszkowany sok z owoców ?urawiny wielkoowocowej

100 mg

Ekstrakt z nasion soi

50 mg

Ekstrakt z ziela pokrzywy

50 mg

 

*RWS – referencyjna warto?? spo?ycia
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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:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
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