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Menopauzin, 30 tabletek
 

cena: 22,18 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Olimp Menopauzin zawiera kompozycj? sk?adników ro?linnych – izoflawonów sojowych oraz
chmielu, ?agodz?ce efekty towarzysz?ce menopauzie (np.: uderzenia gor?ca, zwi?kszona dra?liwo??).
Preparat dodatkowo wzbogacony zosta? w minera?y i witaminy.

Witamina B6 pomaga w stanach zm?czenia i znu?enia organizmu oraz w prawid?owym funkcjonowaniu
uk?adu nerwowego. Wspó?pracuje z magnezem w przebiegu wielu procesów zachodz?cych w organizmie.

Witamina D wspomaga prawid?owe wch?anianie i wykorzystanie wapnia i fosforu, a tak?e utrzymanie
prawid?owego poziomu wapnia we krwi. Podobnie jak wap? pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni,
a dodatkowo wspiera prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego.

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz uszkodzeniem komórek,
wywo?ywanym przez wolne rodniki.

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.

Kwas foliowy pomaga w prawid?owej produkcji krwi a wap? przyczynia si? do jej prawid?owego krzepni?cia.

Biotyna pomaga zachowa? zdrow? skór? i w?osy.

Chrom uczestniczy w prawid?owym metabolizmie makrosk?adników pokarmowych, wp?ywaj?c na aktywno??
enzymów reguluj?cych procesy metabolizmu cukrów i t?uszczów. Pomaga równie? w utrzymaniu
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prawid?owego poziomu glukozy we krwi. 

Ekstrakt z szyszek chmielu pomaga w spokojnym i komfortowym przebiegu menopauzy, przyczynia si? do
utrzymania prawid?owego poziomu cholesterolu, przyczynia si? do utrzymania zdrowia fizycznego.

Wskazania
Przeznaczony dla kobiet w okresie menopauzy.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 tabletka po posi?ku.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
w?glan wapnia, ekstrakt izoflawonów sojowych, substancja wype?niaj?ca – celuloza mikrokrystaliczna;
ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.), skrobia ziemniaczana, octan DL-alfa-tokoferylu
– wit. E, substancja przeciwzbrylaj?ca – sole magnezowe kwasów t?uszczowych; cholekalcyferol – wit. D,
chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian, chlorek chromu (III), D-biotyna,
substancje glazuruj?ce – alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy,
monooleinian polioksyetylenosorbitolu; barwnik – dwutlenek tytanu.

Informacja ?ywieniowa 1 tabletka 
Ekstrakt izoflawonów sojowych (40%)
w tym: izoflawony sojowe

75 mg
30 mg

Ekstrakt z szyszek chmielu 50 mg
Wap? 400 mg (50%*)
Witamina D 5 µg (100%*)
Witamina E (mg ?-TE) 5 mg (42%*)
Witamina B6 1,4 mg (100%*)
Kwas foliowy 400 µg (200%*)
Chrom 55 µg (138%*)
Biotyna 50 µg (100%*)

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Menopausin w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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