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Asequrella FORTE, 20 tabletek
 

Cena: 15,16 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z korzenia maca, wyciąg z korzenia żeń-szenia, kompleks wyciągu z alg brunatnych i wyciągu
z pestek winogron, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, wyciąg z kłącza imbiru, wyciąg z zielonej herbaty, proszek z owoców opuncji
figowej, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ostryżu długiego, substancja glazurująca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, barwniki: koszenila, indygotyna i czerń brylantowa BN, substancje glazurujące:
wosk pszczeli i wosk carnauba. Produkt zawiera dwutlenek siarki.

Zawartość składników w jednej tabletce (zalecana dzienna porcja): wyciąg z korzenia maca – 100mg, wyciąg z korzenia żeń-szenia –
71,43mg, owoc opuncji figowej – 50mg, kompleks wyciągów z alg brunatnych i pestek winogron – 50mg, wyciąg z zielonej herbaty –
50mg, wyciąg z kłącza imbiru lekarskiego – 50mg, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego – 50mg, wyciąg z ostryżu długiego – 30mg,
witamina B6 – 2mg (143% referencyjnej wartości spożycia).

Działanie:
Skład suplementu diety Asequrella Forte został skomponowany z naturalnych składników, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie
organizmu kobiet, które przyjmują antykoncepcję hormonalną lub stosują hormonalną terapię zastępczą. Wyciąg z korzenia maca
wspiera naturalny popęd seksualny. Wyciąg z korzenia żeń-szenia zapobiega zmęczeniu, a także wspomaga utrzymanie satysfakcji
seksualnej. Owoc opuncji figowej pomaga kontrolować stężenie glukozy we krwi, dodatkowo wspomaga metabolizm tłuszczów. Wyciąg
z zielonej herbaty wspiera proces spalania tłuszczów, pomaga również pobudzić metabolizm, ponadto wspiera proces usuwania
nadmiaru wody. Kompleks wyciągów z alg brunatnych i pestek winogron pomaga zmniejszać wchłanianie tłuszczów, równocześnie
pomaga kontrolować wagę ciała oraz zmniejszać widoczność cellulitu. Wyciąg z kłącza imbiru lekarskiego wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego, wspomaga właściwą pracę układu pokarmowego oraz pomaga utrzymać odpowiedni poziom
cukru we krwi. Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego wspiera właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, a wyciąg z ostryżu
długiego pomaga utrzymać wątrobę w zdrowiu. Dodatkowo ostryż długi wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Suplement diety Asequrella Forte uzupełnia również codzienną dietę w witaminę B6, która pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm
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energetyczny oraz wspiera regulowanie aktywności hormonalnej.

Zastosowanie:
Suplement diety Asequrella Forte przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety u kobiet stosujących antykoncepcję
hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą. Preparat dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: jedna tabletka. Stosować dwie godziny po przyjęciu antykoncepcji. Preparat należy stosować równolegle z
antykoncepcją hormonalną bądź hormonalną terapią zastępcza. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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