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Fertistim dla kobiet prosz.dorozp. 60sasz.
 

Cena: 65,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 sasz.

Postać prosz.do rozp.

Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Fertistim dla kobiet

Suplement diety

60 saszetek

 

Fertistim to preparat zawierający starannie dobrany zestaw składników odżywczych, przyczyniających się do regulacji aktywności
hormonalnej oraz biorących udział w procesach podziału komórek u kobiet w wieku rozrodczym. Dzięki zawartości inozytolu (mio-
inozytol i D-chiro-inozytol), kwasu foliowego (L-metylofolian wapnia), witaminy D, witaminy B6, ekstraktu z gorzkiego melona i
astaksantyny Fertistim pomaga uzupełnić dietę w składniki o udowodnionym działaniu. 

SKŁADNIKI: 

mio-inozytol; maltodekstryna; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; D-chiro-inozytol; astaksantyna; aromat; ekstrakt z owoców
gorzkiego melona (Momordica charantia); aromat naturalny pomarańczowy; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu;
cholekalcyferol (witamina D); substancja słodząca: sukraloza; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); L-metylofolian wapnia (kwas
foliowy).

 

Składniki 1 saszetka % RWS* 2 saszetki % RWS*
Witamina D 25 µg (1000 j.m.) 500% 50 µg (2000 j.m.) 1000%
Mio-inozytol 2000 mg --- 4000 mg ---
D-chiro-inozytol 50 mg --- 100 mg ---
Astaksantyna 1 mg --- 2 mg ---
Kwas foliowy 200 µg 100% 400 µg 200%
Witamina B6 1,4 mg 100% 2,8 mg 200%
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Ekstrakt z owoców gorzkiego melona 50 mg --- 100 mg ---

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

1 saszetka 2 razy dziennie. Zaleca się przyjmowanie po jednej saszetce rano i wieczorem,

razem z posiłkiem. Zawartość saszetki należy rozpuścić w ok. 200 ml letniej wody i wypić

od razu po przygotowaniu.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i
zdrowy tryb życia. Suplement diety Fertistim zawiera substancję słodzącą.

 

MASA NETTO: 210g 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Solinea Sp. z o. o. Sp. K.

Elizówka 65, 

21-003 Ciecierzyn 
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