Menopause, uztura bagātinātājs
Īpašības: Uztura bagātinātājs Menopause – kombinācija no trijiem vitamīna B
tipiem, salvijas ekstrakta, pļavas āboliņa (Trifolium pratense) ekstrakta, kas bagātīgi
satur izoflavonoīdus un galvenokārt no apiņu ekstrakta, kas palīdz mazināt nepatīkamus simptomus - karstuma viļņi, svīšana, nemiers, norugums, aizkaitinātība saistītus ar sieviešu menopauzi (lietojot vismaz 100 μg 8-prenilnaringenini dienā).
Aktīvās vielas:
1 tabletē
4 tabletes
Apiņu ekstrakts
375,00 mg
1500,0 mg
(50 ųg 8-prenilnaringenini)
Pļavas āboliņa ekstrakts
50,00 mg
200,0 mg
(20% izoflavonoīdu)
Salvijas ekstrakts
20,00 mg
80,0 mg
Vitamīns B6 (piridoksīns)
0,70 mg 50% NRV
2,8 mg 200% NRV
Vitamīns B9 (folijskābe)
100,00 μg 50% NRV
400,0 μg 200% NRV
Vitamīns B12 (ciānokobalamīns) 1,25 μg 50% NRV
5,0 μg 200% NRV
*NRV – uzturvielu atsauces vērtība, - nav noteikta
Sastāvs: Parastais apinis ekstrakts - čiekurs (Humulus lupulus), apjoma
palielinātāji – dikalcija fosfāts, mikrokristāliskā celuloze, polidekstroze un
maltodekstrīns, pļavas āboliņa ekstrakts – lapas un ziedi (Trifolium pratense),
dārza salvijas ekstrakts – laksti (Salvia officinalis), taukskābju magnija sāļi
(pretsalipes viela), piridoksīna hidrohlorīds, pteroilmonoglutamīnskābe, ciānokobalamīns, tabletes apvalks (polivinilspirts - stabilizētājs, titāna dioksīds - krāsviela,
polietilēnglikols - stabilizētājs, talks - pretsalipes viela, karmīns – krāsviela).
Iepakojumā: 120 tabletes
Neto masa: 111,6 g
Deva: 1-2 tabletes dienā (pie nepatīkamiem simptomiem līdz 4 tabletēm) ēšanas
laikā vai pēc ēšanas, uzdzerot pietiekamu šķidruma daudzumu.
Uzmanību: Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantot uztura bagātinātāju
kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju. Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret
kādu no sastāvdaļām. Šis produkts nav piemērots bērniem, grūtniecēm un
sievietēm zīdīšanas periodā.
PVD reģistrā ar numuru: 8582
Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā, no 15 °C līdz 25 °C oriģinālajā iepakojumā,
kas aizsargā no gaismas un mitruma. Glabāt bērniem nepieejamā vietā!
Ražotājs: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prāga 10,
Čehija.
Kontaktinformācija: Helvetia Apotheke, A/K 31, LV-1044, Rīga
Tālr.: 660 130 10, www.helvetia.lv
Partijas numurs/Ieteicams līdz: skatīt datumu uz iepakojuma.
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