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Falvit Estro+ 60 tabletek
 

Cena: 65,24 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Francja

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład  1 tabletka zawiera: witaminy: Witamina C 80 mg ,Niacyna 16 mg ,Witamina E 12 mg ,Kwas pantotenowy 6 mg ,Witamina B6 1,4
mg ,Witamina B2 1,4 mg ,Witamina B1 1,1 mg ,Beta-karoten 1,05 mg ,Witamina A 525 µg ,Kwas foliowy 200 µg ,Biotyna 30 µg ,Witamina
K 30 µg ,Witamina D 5 µg ,Witamina B12 2,5 µg składniki mineralne: Wapń 200 mg ,Magnez 56,25 mg ,Żelazo 7 mg ,Cynk 5 mg ,Mangan
1 mg ,Miedź 0,5 mg ,Jod 150 µg ,Selen 55 µg ,Chrom 25 µg ,Molibden 25 µg inne: Ekstrakt z szyszek chmielu 15 mg  Wskazania Falvit
estro + to specjalna kompozycja witamin i minerałów dla kobiet po 45. roku życia, wzbogacona o fitoestrogeny z wyciągu z szyszek
chmielu. Dzięki właściwościom szyszek chmielu preparat łagodzi objawy towarzyszące menopauzie tj. uspokaja i wycisza, uśmierza
uderzenia gorąca oraz stany labilności emocjonalnej. Zawarta w Falvicie estro + ilość wyciągu z szyszek chmielu jest bezpieczna, dzięki
czemu preparat może być stosowany rano. Dodatkowo Falvit estro + zawiera minerały i witaminy potrzebne kobiecie w okresie
menopauzy. Wapń oraz witaminy D i K pomagają utrzymać prawidłowy stan układu kostnego. Skład Falvitu estro + tworzą również
witaminy z grupy B - ważne w stanach przedłużającego się stresu. Falvit estro + został stworzony w oparciu o składniki pochodzenia
roślinnego, witaminy oraz minerały, które wzajemnie wzmacniają swoje działanie. Skład suplementu odpowiada potrzebom aktywnych
kobiet w tym szczególnym okresie życia jakim jest menopauza. Suplementacja codziennej diety kobiet w okresie menopauzy w
witaminy, minerały i fitoestrogeny.  Dawkowanie 1 tabletka powlekana dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.
Przeciwwskazania Uczulenie na którykolwiek ze składników.  Informacje dodatkowe  Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia  
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