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Doppelherz aktiv Meno Complex 30 kapsułek
 

Cena: 26,16 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Meno Complex, 30 kapsułek

**Opis produktu:**

Wyciąg z koniczyny czerwonej + olej z wiesiołka + magnez.
Suplement diety jest szczególnie zalecany w celu łagodzenia objawów menopauzy. W okresie po menopauzie może być stosowany dla
zachowania równowagi hormonalnej, prawidłowych funkcji poznawczych i wspomagania układu krążenia.
Działanie
Suplement diety zawiera unikalną kombinację składników pomagających w spokojnym przejściu okresu menopauzy oraz po
menopauzie. Dzięki unikalnemu składowi wykazuje potrójne działanie:
koniczyna czerwona pozwala łagodzić objawy menopauzy,
wiesiołek wspomaga równowagę hormonalną,
magnez wspiera funkcje psychologiczne.
Koniczyna czerwona pomaga ograniczyć przykre objawy menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, drażliwość lub
uczucie zmęczenia. Koniczyna czerwona wpływa również korzystnie na elastyczność i wytrzymałość naczyń krwionośnych i ścian
naczyń włosowatych. Dbałość o zdrowie układu krążenia jest szczególnie istotne w okresie po menopauzie.
Olej z wiesiołka naturalnie wspomaga równowagę hormonalną i metaboliczną oraz pomaga w zachowaniu zdrowego wyglądu skóry.
Cynk i biotyna wspierają prawidłowe funkcje skóry i zdrowie włosów.
Magnez, kwas foliowy i witamina B6 wspierają prawidłowe funkcje psychologiczne (m. in. kojarzenie i zapamiętywanie). Kwas
pantotenowy pomaga zachować sprawność umysłową i zmniejszyć uczucie zmęczenia.
Jedna kapsułka dostarcza aż 300 mg oleju z wiesiołka, 250 mg standaryzowanego wyciągu z koniczyny czerwonej oraz 60 mg magnezu
- co umożliwia synergię ich działania. Zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia w okresie menopauzy i po menopauzie sprzyja
prawidłowa, zrównoważona dieta oraz odpowiednia ilość ruchu.

Dla kobiet po 40 roku życia, w celu łagodzenia objawów menopauzy. W okresie po menopauzie może być stosowany dla zachowania
równowagi hormonalnej i zdrowia układu krążenia (koniczyna czerwona) oraz prawidłowych funkcji psychologicznych (magnez).
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**Składniki:**

olej z nasion wiesiołka (Oentohera sp.) tłoczony na zimno, wyciąg z ziela koniczyny czerwonej (Trifolium pratense) standaryzowany na
20 % izoflawonów, żelatyna, tlenek magnezu, olej kokosowy, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, emulgator: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych, emulgator: lecytyna sojowa, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol, tlenek cynku,
aromat: wanilina, chlorowodorek pirydoksyny, D-pantotenian wapnia, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, monoazotan tiaminy, D-
biotyna, kwas pteroilomonoglutaminowy.

**Zalecane spożycie:**

Zaleca się spożywać 1 kapsułkę dziennie najlepiej po posiłku, popijając obficie wodą. Rekomendowane jest regularne stosowanie przez
okres co najmniej dwóch miesięcy.

**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Producent:**

Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. 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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