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Feminost 56 tabletek
 

Cena: 49,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Opis produktu
 

Feminost to skojarzone działanie ekstraktów roślinnych i witamin zawartych w preparacie, utrzymujące prawidłowe napięcie mięśni.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, jak również pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. Witamina B12 odgrywa rolę w procesie podziału komórek, w tym komórek mięśni, jak również pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ekstrakt z pestek dyni utrzymuje prawidłową siłę i wspomaga rozrost mięśni
mających wpływ na prawidłowe trzymanie moczu. Działanie powyższych składników wspomagają izoflawony sojowe, ekstrakt z
pokrzywy i sproszkowany sok z owoców żurawiny.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

 Zalecane spożycia: dorośli 1-2 tabletki dziennie. Popić wodą.

Składniki: ekstrakt z pestek dyni, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; sproszkowany sok z żurawiny; ekstrakt z nasion
soi; ekstrakt ziela pokrzywy; substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i ditlenek krzemu; witamina D3; wiitamina B12; składniki
otoczki: substancja zagęszczająca: hydoksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, gliceryna,
barwniki: E171, E120, E132. #℣佐⌡⌀㈀ 琀愀戀氀攀琀欀椀⌡⍃倣℣ zawierają: 520mg ekstraktu z pestek dyni, 100mg sproszkowanego soku z owoców żurawiny
wielkoowocowej, 50mg ekstraktu z nasion soi, 50mg ekstraktu z ziela pokrzywy. Wartość energetyczna 12,8kj/3,1kcal, tłuszcze 0.04g w
tymnasycone 0,04g, węglowodany 0,34g, wtym cukry 0g, błonnik 32g, białko 14g, sól 13g, witamina D 5mcg 100%*, witamina B 2,5mcg
100%*. * RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki: Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny
dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu. Produkt zawiera soję.
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