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Climeston, 30 tabletek
 

cena: 47,51 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Climeston to po??czenie ekstraktu z li?ci i kwiatów koniczyny czerwonej standaryzowanego
na zawarto?? izoflawonów, która pomaga kobietom radzi? sobie z objawami menopauzy:
• Uderzenia gor?ca
• Nadmierne pocenie si?
• Niepokój i dra?liwo??
oraz kompleksu OSTEO, w sk?ad którego wchodzi witamina D3, witamina K2 (MK-7) oraz wap?.

Wap? jest podstawowym sk?adnikiem mineralnym tkanki kostnej. Zmusza mi??nie do kurczenia si? i
rozkurczania oraz przyczynia si? do prawid?owego krzepni?cia krwi. Wp?ywa na pobudliwo?? uk?adu
nerwowego, mi??ni g?adkich i szkieletowych. Jest potrzebny do utrzymania zdrowych z?bów oraz ko?ci.

Witamina D3 jest odpowiedzialna za mineralizacj? ko?ci i prawid?owy rozwój uk?adu kostnego, poprawia
funkcjonowanie uk?adu kr??enia, mi??nia sercowego oraz zapewnia utrzymanie szczup?ej sylwetki, pomaga
w utrzymaniu prawid?owego poziomu wapnia we krwi. Pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu
odporno?ciowego.

Witamina K2 uczestniczy w procesie krzepni?cia krwi, niezb?dna do prawid?owego funkcjonowania uk?adu
kostnego.

Wskazania
 Polecany kobietom w celu radzenia sobie z objawami menopauzy oraz w celu suplementacji w wap?,
witamin? D3 oraz witamin? K2.

Dawkowanie
 Zalecana porcja: 1 tabletka dziennie
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 w?glan wapnia; ekstrakt z li?ci i kwiatów koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) standaryzowany na
zawarto?? izoflawonów; substancja wype?niaj?ca: celuloza; witamina K2 - MK-7 (menachinon); witamina
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D3 (cholekalcyferol); substancje zag?szczaj?ce: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza;
substancje przeciwzbrylaj?ce: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; substancja wype?niaj?ca: talk;
?rednio?a?cuchowe kwasy t?uszczowe; barwniki: dwutlenek tytanu, koszenila, indygotyna
1 tabletka zawiera: ekstrakt z li?ci i kwiatów koniczyny czerwonej 200mg (w tym izoflawony 80mg),
witamina K2 37,5mcg (50%*), witamina D3 50mcg (1000%*), wap? 120mg (15%*).

*RWS-Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ci??y i matek karmi?cych.

Uwagi
 Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu
cz?owieka.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Producent
 Polski Lek S.A
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
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