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Climea Forte 30tabl.
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zmiany zachodzące w organizmie kobiet w okresie menopauzy są zwykle związane z poziomem estrogenów. Często mogą im
towarzyszyć problemy z układem kostnym, zmniejszenie elastyczności skóry, a także przybieranie na wadze. Dlatego podczas
menopauzy warto sięgnąć po wyspecjalizowany suplement diety Climea Forte.Suplement diety Climea forte zawiera izoflawony sojowe
wzbogacone o len i wyciąg z szyszek chmielu, dzięki którym łagodzi objawy menopauzy i pomaga kontrolować wagę ciała, co pozwala
utrzymać smukłą sylwetkę. Dodatkowo suplement diety Climea forte zawiera także witaminy i minerały przyczyniające się do
zachowania zdrowych kości i dobrego samopoczucia w okresie klimakterium.Składniki suplementu diety Climea forte:- łagodzą objawy
menopauzy,- chronią komórki przed wolnymi rodnikami,- wspierają utrzymanie zdrowych kości,- pomagają zmniejszyć apetyt i
kontrolować wagę ciała,- wpływają na utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi,- przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.Skład 1 tabletka  Izoflawony z nasion soi 50 mg  Wyciąg z szyszek chmielu 30 mg  Nasiona lnu 10 mg  
Wapń 400 mg (50%)*  Witamina D3 5 µg (100%)*  Witamina B6 1,4 mg (100%)*  Witamina E 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (100%)*  
Kwas foliowy 200 µg (100%)*  *% Zalecanego Dziennego Spożycia Wyciąg z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy takie
jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój i drażliwość. Ponadto działa kojąco i wspomaga prawidłowy sen a także wpływa na utrzymanie
prawidłowego poziomu cholesterolu.Nasiona lnu pomagają zmniejszyć apetyt dzięki czemu przyczyniają się do redukcji spożycia kalorii i
kontroli wagi ciała. Ponadto siemię lniane wykazuje korzystne działanie na organizm w okresie menopauzy.Izoflawony z nasion soi to
naturalne związki z grupy flawonoidów.Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga w
funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu przekaźnictwa nerwowego. Bierze także udział w procesie podziału i specjalizacji komórek
oraz jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów.Witamina D3 pomaga we wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu
oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Bierze również udział w procesie podziału komórek, wpływa na funkcjonowanie
układu odpornościowego, a także pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności
hormonalnej. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Przyczynia się do utrzymania korzystnego
metabolizmu białka i glikogenu oraz pomaga w produkcji czerwonych krwinek.Witamina E pomaga w ochronie komórek przed wolnymi
rodnikami.Foliany do których należy kwas foliowy, pomagają w syntezie aminokwasów  oraz w prawidłowej produkcji krwi. Wpływają
również na utrzymanie funkcji psychologicznych.Witamina B6 oraz kwas foliowy pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia  
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