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Menoplant soy-a 40 Plus, kapsułki, 60szt
 

Cena: 33,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ASA SP.Z O.O. GŁUBCZYCE

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Suchy ekstrakt z soi (Glycine max) (zawierający izoflawony w postaci: genistyny, genisteiny, daidzyny, glicytyny), otoczka kapsułki:
żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, barwnik kapsułki: dwutlenek tytanu. Informacje o alergenach: zawiera
produkty pochodzące z soi.

Zawartość składników w jednej kapsułce/w dwóch kapsułkach: suchy ekstrakt z soi – 350mg, w tym: izoflawony sojowe –
35mg/700mg, w tym: izoflawony sojowe – 70mg.

Działanie 
W okresie menopauzy organizm kobiety potrzebuje uzupełniania codziennej diety w określone składniki, które wspierają utrzymanie jego
prawidłowego funkcjonowania. Suplement diety Menoplant Soy-a 40+ zawiera ekstrakt z soi, czyli bogate źródło izoflawonów sojowych.
Budowa izoflawonów przypomina budowę kobiecych hormonów – estrogenów. Dzięki temu pomagają one łagodzić nieprzyjemne
objawy menopauzy (m.in. suchość pochwy, nocne poty, uderzenia gorąca, kołatanie serca, nadpobudliwość).

Zastosowanie:
Suplement diety Menoplant Soy-a 40+ przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w izoflawony sojowe, które
pomagają utrzymać prawidłowe funkcjonowanie organizmu kobiet w okresie menopauzy. Produkt jedynie 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. Jest to produkt odpowiedni dla diabetyków. Produkt bezglutenowy, nie
zawiera laktozy.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety. Nie stosować w okresie ciąży oraz karmienia
piersią.

Sposób użycia 
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Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki. Kapsułki stosować w trakcie posiłku. Nie otwierać kapsułki i nie rozpuszczać ich, kapsułki należy
połykać w całości. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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