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Feministic kaps. 60 kaps.
 

Cena: 19,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ASA SP.Z O.O. GŁUBCZYCE

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

WŁAŚCIWOŚCI
FEMINISTIC to preparat dla kobiet, które zmagają się z problemem nietrzymania moczu.

Preparat powstał na bazie unikalnej kompozycji składników pochodzenia naturalnego, które korzystnie wpływają na funkcję wydalniczą
nerek i wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i mięśniowego kobiet.

Pokrzywa wspomaga funkcję wydalniczą nerek1.
Witaminy (C, D, B12), rumianek i pokrzywa pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego1a,2,3,4a,5, co jest
czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu dobrej kondycji organizmu, w tym i dróg moczowych.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni4, mających m.in. wpływ na prawidłowe trzymanie moczu.

Także pozostałe składniki (suchy ekstrakt wodny z pestek dyni, suchy ekstrakt wodny z żurawiny, suchy ekstrakt etanolowo-wodny z soi)
od wielu lat znane są z dobroczynnego działania oraz właściwości odżywczych.

FEMINISTIC poprzez skojarzone działanie ekstraktów roślinnych i witamin pomaga przywrócić kontrolę nad oddawaniem moczu.
Pomaga w utrzymaniu prawidłowych czynności pęcherza moczowego i przepływu moczu.

FEMINISTIC jest polecany:
dla kobiet, które aktywnie i świadomie dbają o zdrowie,
dla kobiet, u których pojawiają się problemy z trzymaniem moczu.

ZALECANE SPOŻYCIE
Zalecana dzienna porcja i sposób użycia: doustnie, 2 kapsułki na dzień w trakcie lub po posiłku

WAŻNE
Uwaga: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety, ani zdrowego trybu życia. Należy pamiętać, że zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia
mają istotne znaczenie. Preparat powinien być przechowywany w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C).
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Informacja dla chorych na celiakię: produkt bezglutenowy.

Nie zawiera laktozy. Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

SKŁADNIKI
suchy ekstrakt wodny z pestek dyni (Cucurbita pepo) DER 10:1; żelatyna wołowo-wieprzowa (kapsułka); suchy ekstrakt wodny z
żurawiny (Vaccinium macrocarpon) 10 % PAC; suchy ekstrakt etanolowo-wodny z soi (Glycine max) 10 % izoflawonów; suchy ekstrakt
wodny z korzenia pokrzywy 1 % krzemianów (Urtica dioica); suchy ekstrakt wodny z koszyczka rumianku DER 10:1 (Matricaria
chamomilla); witamina C (jako kwas L-askorbinowy); maltodekstryna; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; barwniki kapsułki: dwutlenek tytanu, indygotyna; witamina D (jako cholekalcyferol); witamina B12 (jako
cyjanokobalamina).
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