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Falvit Estro+, tabletki powlekane, 60szt
 

Cena: 46,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Falvit Estro+, tabletki powlekane, 60szt

Falvit estro+ - suplement diety wzbogacony o fitoestrogeny zawarte w ekstrakcie z szyszek chmielu, przeznaczony dla kobiet.

Składniki
węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza; kwas L-askorbinowy (witamina C); tlenek magnezu (magnez); substancja
wiążąca: poliwinylopirolidon; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu nikotynowego (niacyna); wyciąg z
szyszek chmielu (Extractum Humulus lupulus L); octan DL-alfa tokoferylu (witamina E); substancja glazurująca: talk; substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; fumaran żelaza (II) (żelazo); barwnik: dwutlenek tytanu; D-pantotenian
wapnia (kwas pantotenowy); tlenek cynku (cynk); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja
glazurująca: glicerol; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); ryboflawina; monoazotan tiaminy (tiamina); siarczan manganu
(mangan); octan retinylu (witamina A); beta-karoten (witamina A); glukonian miedzi (II) (miedź); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas
foliowy); jodek potasu (jod); barwniki: kwas karminowy, tlenki i wodorotlenki żelaza; selenian (IV) sodu (selen); D-biotyna (biotyna);
filochinon (witamina K); chlorek chromu (III) (chrom); molibdenian (VI) sodu (molibden); cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina
(witamina B12).

Masa netto
66 g

Właściwości składników
Fitoestrogeny zawarte w ekstrakcie z szyszek chmielu pomagają kobietom w pokonywaniu objawów menopauzy takich jak uderzenia
gorąca, pocenie się, niepokój i drażliwość.

Wapń oraz witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
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Witaminy A, ryboflawina oraz jod pomagają zachować zdrową skórę.

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zalecane dzienne spożycie
1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.
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