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Femudar Plus 120 kaps.
 

Cena: 35,23 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: RANBAXY

ILOŚĆ: 120 kapsułek

 

OPIS:

Femudar Plus to naturalny suplement diety, który korzystnie oddziałuje na funkcjonowanie układu moczowego. Wspomaga prawidłowe
utrzymanie mięśni i w konsekwencji eliminuje nietrzymanie moczu.

 

ZASTOSOWANIE:

Naturalny preparat został tak skomponowany, że wspiera czynność układu moczowo-płciowego. Ekstrakt z owoców żurawiny
wielkoowocowej odpowiada za ograniczenie zdolności przylegania chorobotwórczych bakterii do ścian pęcherza moczowego (i utrudnia
ich namnażanie się). Ekstrakt z pestek dyni wpływa na rozrost mięśni mających związek z trzymaniem moczu. Stosowanie preparatu
usuwa objawy zaburzenia mikcji i tym samym usuwa przykre konsekwencje tych dolegliwości w życiu prywatnym, społecznym i
zawodowym.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 2 razy dziennie po 2 kapsułki, popijając szklanką wody.

 

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera: ekstrakt z pestek dyni (standaryzowany na 0,1% adenozyny i 2,8% enterodiolu) 150 mg, Ekstrakt z owoców żurawiny
wielkoowocowej (standaryzowany na 10% proantocjanidyn PAC) 50 mg, Ekstrakt z nasion soi (standaryzowany na 40% izoflawonoidów
sojowych) 17,5 mg.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie należy stosować produktu w okresie ciąży i karmienia piersią oraz w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zróżnicowany sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

Produkt zawiera ekstrakt z nasion soi.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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