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Ligunin TermoStop 60 kaps.
 

Cena: 20,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: OLEOFARM

ILOŚĆ: 60 kapsułek

 

OPIS:

Ligunin TermoStop to suplement diety dla kobiet w okresie menopauzy.

 

ZASTOSOWANIE:

Polecany kobietom z uciążliwymi uderzeniami gorąca, które są charakterystyczne dla okresu przekwitania. Preparat zawiera składniki
bogate w fitoestrogeny, które wspomagają kobiety w tym trudnym czasie. Chmiel pomaga łagodzić oznaki menopauzy, przede
wszystkim uderzenia gorąca, pocenie się, niepokój czy rozdrażnienie, a także pomaga osiągnąć dobrą jakość snu. Lignany to
fitoestrogeny uzyskane z siemienia lnianego, które mają zdolność regulacji aktywności hormonów płciowych w organizmie. Lignany
lniane wykazują właściwości podobne do estrogenów, dlatego przyjmowanie ich przez kobiety, zwłaszcza w okresie menopauzy wpływa
korzystnie na zachodzące w organizmie procesy fizjologiczne zależne od estrogenów. Zarówno chmiel jak i lignany lniane wykazują
właściwości przeciwutleniające i pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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2 kapsułki dziennie po posiłku.

 

SKŁAD:

Mielone nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.), uzyskane w procesie odtłuszczania, ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.), standaryzowany na zawartość lignanów, żelatyna (składnik otoczki), Lifenol® ekstrakt z szyszek chmielu
zwyczajnego (Humulus lupulus L.), standaryzowany na zawartość 8-prenylnaringeniny, substancja przeciwzbrylajaca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, barwnik: karminy.

 

OSTRZEŻENIA:

Osoby przyjmujące leki hormonalne (w tym hormonalne środki antykoncepcyjne) oraz kobiety ciężarne i karmiące piersią przed
spożyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

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

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

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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