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FEMITONINA 30 tabletek
 

Cena: 16,51 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

FEMITONINA, 30 TABLETEK

**Opis produktu:**

Femitonina jest suplementem diety, który działa łagodząco na objawy menopauzy. Wskazany jest zatem do stosowania u kobiet w tym
trudnym okresie. W dzień łagodzi uderzenia gorąca, redukuje niepokój i zmniejsza drażliwość, podczas gdy w nocy skraca czas
zasypiania, pomaga utrzymać spokojny sen i łagodzi nocne pocenie.

**Składniki:**

Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z nasion soi (soja i produkty pochodne), wyciąg z czerwonej koniczyny, wyciąg z szyszek
chmielu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydrosypropyloceluloza, melatonina, barwniki: koszenila, indygotyna, czerń
brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały, wosk carnauba.
1 tabletka zawiera: wyciąg z nasion soi: 118,8mg, w tym: 47,5mg izoflawonów; wyciąg z czerwonej koniczyny: 31,3mg, w tym: 2,5mg
izoflawonów; wyciąg z szyszek chmielu: 30mg; melatonina: 1mg.

**Działanie:**

Objawy menopauzy mogą wiązać się z gospodarką hormonalną, w tym z poziomem estrogenów i melatoniny. Właśnie z uwagi na to
suplement diety Femitonina stanowi źródło wysokiej dawki izoflawonów pozyskiwanych z wyciągu z nasion soi i wyciągu z czerwonej
koniczyny oraz melatoninę. Składniki zawarte w suplementcie diety Femitonina działają wspomagająco zarówno w dzień jak i w nocy.
Melatonina pomaga skrócić czas potrzebny na zaśnięcie, a wyciąg z szyszek chmielu zapewnia wsparcie dla utrzymania spokojnego
snu. Z kolei w ciągu dnia wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga radzić sobie z takimi objawami menopauzy jak: pocenie się, uderzenia
gorąca,  niepokój i drażliwość. Femitonina zapewnia wsparcie zarówno w dzień jak i w nocy. Preparat  zawiera soję oraz produkty
pochodne.
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**Zalecane spożycie:**

Dorośli: 1 tabletka na dobę. Stosować bezpośrednio przed pójściem spać.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Femitonina jest niewskazana w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy preparatu stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

**Producent:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice.

**Uwagi:**

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.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

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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