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CLIMEA FORTE 30 tabletek
 

Cena: 14,59 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

CLIMEA FORTE, IZOFLAWONY SOJOWE 100 MG, 30 TABLETEK

**Opis produktu:**

Climea Forte to suplement diety przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia objawów menopauzy, ochrony komórek przed wolnymi
rodnikami, zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, zachowania zdrowych kości oraz utrzymania prawidłowego stężenia frakcji
cholesterolu LDL we krwi.

**Składniki:**

Węglan wapnia, wyciąg z nasion soi, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg
z szyszek chmielu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol, siemię lniane mielone, substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, bursztynian D-alfa-tokoferylu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, barwniki: żółcień chinolinowa i
żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba.
1 tabletka zawiera: 
wyciąg z nasion soi 125mg, w tym izoflawony 50mg; wyciąg z szyszek chmielu 30mg; nasiona lnu 10mg; wapń 400mg (50%)*; witamina
D 25µg (500%)*; witamina B6 1,4mg (100%)*; witamina E 6mg (50%)*; kwas foliowy 200µg (100%)*
2 tabletki zawierają:
wyciąg z nasion soi 250mg, w tym izoflawony 100mg; wyciąg z szyszek chmielu 60mg; nasiona lnu 20mg; wapń 800mg (100%)*;
witamina D 50µg (1000%)*; witamina B6 2,8mg (200%)*; witamina E 12mg (100%)*; kwas foliowy 400µg (200%)*
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

**Działanie:**

Suplement diety Climea Forte odpowiada na problemy towarzyszące kobietom w okresie menopauzy, związane z poziomem
estrogenów. Climea Forte swoje działanie zawdzięcza zawartym składnikom aktywnym. Zawiera izoflawony sojowe wzbogacone o
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wyciąg z szyszek chmielu, dzięki którym łagodzi objawy menopauzy. Dodatkowo witaminy i minerały zawarte w Climea Forte pomagają
zachować zdrowe kości i dobre samopoczucie w okresie klimakterium. Izoflawony sojowe wykazują działanie zbliżone do żeńskich
hormonów płciowych. Wspomagają termoregulację podczas klimakterium i pomagają złagodzić objawy menopauzy. Korzystnie
wpływają na utrzymanie prawidłowego stężenia frakcji LDL cholesterolu we krwi. Kolejny składnik Climea Forte, wapń przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga w funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu przekaźnictwa
nerwowego. Bierze także udział w procesie podziału i specjalizacji komórek oraz jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów.
Witamina D3 pomaga we wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
Bierze również udział w procesie podziału komórek, wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, a także pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości i zębów. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Witamina B6 pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego. Przyczynia się do utrzymania korzystnego metabolizmu białka i glikogenu oraz pomaga w produkcji
czerwonych krwinek. W skład Climea Forte wchodzi również witamina E, która pomaga w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.
Foliany, do których należy kwas foliowy pomagają w syntezie aminokwasów oraz w prawidłowej produkcji krwi. Wpływają również na
utrzymanie funkcji psychologicznych. Witamina B6 oraz kwas foliowy pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Wyciąg z szyszek chmielu pomaga złagodzić
objawy menopauzy.

**Zalecane stosowanie:**

Zalecane dzienne stosowanie suplementu diety Climea Forte: 1 tabletka na dobę. Nie stosować dłużej niż 6 miesięcy bez konsultacji z
lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Suplement diety nie jest zalecany kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Kobiety z chorobą nowotworową powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu.
Stosowanie produktu dłużej niż 6 miesięcy wymaga konsultacji z lekarzem.
Żółcień chinolinowa i żółcień pomarańczowa FCF mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

**Producent:**

AFLOFARM 
Partyzancka 133/151 
Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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