
suplement diety

Dla kobiet w okresie menopauzy

Opakowanie Cena 

30 tabletek 26.01 zł  

  OPIS 
Składniki na: łagodna menopauzę, zdrowe kości, zdrową skórę

Menopauzin® to suplement diety polecany dla kobiet w okresie menopauzy.

Menopauzin® zawiera kompozycję składników roślinnych – izoflawony sojowe oraz chmielu,
łagodzące efekty towarzyszące menopauzie (np.: uderzenia gorąca, zwiększona drażliwość). Preparat
dodatkowo wzbogacony został w minerały (np.: wapń potrzebny do utrzymania zdrowych kości i
zębów) i witaminy, które m.in. przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia (wit. B6), pomagają w
zachowaniu zdrowej skóry i włosów (biotyna).

Badania naukowe potwierdzają działanie składników zawartych w preparacie:

Ekstrakt z szyszek chmielu - pomaga w spokojnym i komfortowym przebiegu menopauzy,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu, przyczynia się do utrzymania
zdrowia fizycznego.

Wapń – potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni i enzymów trawiennych, pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego.

Witamina D – wspólnie z wapnie pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina E - naturalny przeciwutleniacz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina B6 - przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.

Kwas foliowy - pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.

Chrom - to pierwiastek uczestniczący w prawidłowym metabolizmie makroskładników pokarmowych,
wpływający na aktywność enzymów regulujących procesy metabolizmu cukrów i tłuszczów. Pomaga
on także w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.



Biotyna - pomaga zachować zdrową skórę i włosy.

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 1 tabletka 

Ekstrakt izoflawonów sojowych (40%)
w tym: izoflawony sojowe

75 mg
30 mg

Ekstrakt z szyszek chmielu 50 mg

Wapń 400 mg (50%*)

Witamina D 5 µg (100%*)

Witamina E (mg α-TE) 5 mg (42%*)

Witamina B6 1,4 mg (100%*)

Kwas foliowy 400 µg (200%*)

Chrom 55 µg (138%*)

Biotyna 50 µg (100%*)

*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.

Składniki: węglan wapnia, ekstrakt izoflawonów sojowych, substancja wypełniająca – celuloza
mikrokrystaliczna; ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.), skrobia
ziemniaczana, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; cholekalcyferol – wit. D, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, kwas
pteroilomonoglutaminowy – folian, chlorek chromu (III), D-biotyna, substancje glazurujące – alkohol
poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu; barwnik – dwutlenek tytanu.

  PRZEZNACZENIE 
Preparat przeznaczony: dla kobiet w okresie menopauzy.

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka po posiłku.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.


