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Jasnum 30 kaps. (+30kaps.) kaps. - 30 kaps. (+30kaps.)
 

Cena: 48,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (+30kaps.)

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Jasnum, suplement diety

30 kapsu?ek na dzie? i 30 kapsu?ek na noc

 

Preparat odpowiada na potrzeby kobiet w okresie menopauzy 

 

Kompozycja ekstraktów ro?linnych, witamin i minera?ów

 

?agodzi objawy menopauzy: uderzenia gor?ca, dra?liwo?? (1), wp?ywa na dobra jako?? snu (2).

 

Menopauza jest naturalnym okresem w ?yciu ka?dej kobiety. Wi??e si? z fizjologicznym wygaszaniem
czynno?ci jajników i zmianami hormonalnymi. Odpowiada to za wyst?powanie wielu objawów, najcz??ciej:
uderze? gor?ca, zmian nastroju, czy zaburze? snu.
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Jasnum odpowiada na zró?nicowane potrzeby kobiety w okresie menopauzy dzi?ki systemowi kapsu?ki na
dzie? i na noc.

 

Jasnum, kapsu?ki na dzie?

?agodzi objawy zwi?zane z uderzeniami gor?ca, pocenie oraz niepokój i dra?liwo?? dzi?ki zawarto?ci
ekstraktu z czerwonej koniczyny (1). Wspomaga funkcje psychologiczne oraz przyczynia si? do
zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia za spraw? kwasu foliowego, witaminy B12 i witaminy C.
Dodatkowo witamina C i D przyczynia si? do zachowania zdrowych z?bów i ko?ci. Chrom wspiera 
utrzymanie prawid?owego metabolizmu makrosk?adników od?ywczych.

 

Jasnum, kapsu?ki na noc

?agodzi uderzenia gor?ca, poty oraz niepokój w wyniku dzia?ania wyci?gu z szyszek chmielu (2). Ponadto
chmiel wp?ywa na dobry sen. Dodatkowo zawarta w preparacie melatonina pomaga skraca? czas
zasypiania.

 

Jasnum to czysty sk?ad: bez substancji wype?niaj?cych, barwników, konserwantów syntetycznego
pochodzenia. 

 

Sposób u?ycia: kapsu?ki na dzie?: doro?li 1 kapsu?ka rano, popi? wod?;

kapsu?ki na noc: doro?li 1 kapsu?ka przed snem, popi? wod?.

 

Sk?adniki kapsu?ki na dzie?: ekstrakt z li?ci i kwiatów koniczyny czerwonej (Trifolium pratense),
hydroksypropylometyloceluloza (kapsu?ka), kwas L-askorbinowy (witamina C), chlorek chromu (III) (chrom),
cholekalcyferol (witamina D), metylokobalamina (witamina B12), kwas teroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).

 

Sk?adnik Zawarto?? sk?adników w dziennej

porcji

(w 1 kapsu?ce)

Ekstrakt z li?ci i kwiatów koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) 

- standaryzowany na zawarto?? 20% izoflawonów 

150 mg

30 mg
Witamina C 80 mg (100%*)

Kwas foliowy 400 µg (200%*)

Witamina B12 100 µg (4000%*)
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Witamina D 50 ?g / 2000 j.m.** (1000%*)

Chrom 50 µg (125%*)

* - procent realizacji Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia /** - jednostka mi?dzynarodowa

 

Sk?adniki kapsu?ki na noc: otr?by ry?owe, hydroksypropylometyloceluloza (kapsu?ka), ekstrakt z szyszki
chmielu (Humulus lupulus), ekstrakt z li?ci i kwiatów koniczyny czerwonej (Trifolum pratense), melatonina.

 

Sk?adnik Zawarto?? sk?adników w dziennej

porcji

(w 1 kapsu?ce)

Ekstrakt z li?ci i kwiatów koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) 

- standaryzowany na zawarto?? 20% izoflawonów 

50 mg

10 mg
Ekstrakt z szyszki chmielu (Humulus lupulus L.) 

 

90 mg

Melatonina 1 mg

* - procent realizacji Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia

 

Ostrze?enia i inne informacje: nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety
nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób od?ywiania i
zdrowy tryb ?ycia s? podstaw? prawid?owego funkcjonowania organizmu. Nie stosowa? w przypadku
nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu. Produktu nie nale?y ??czy? z innymi ?rodkami o
w?a?ciwo?ciach uspokajaj?cych i/lub nasennych. W przypadku jednoczesnego stosowania leków
przeciwdepresyjnych nale?y skonsultowa? si?

z lekarzem lub farmaceut?.

 

Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób
niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci? i ?wiat?em.

 

USP Zdrowie Sp. z o.o., 

ul. Poleczki 35, 

02-822 Warszawa 
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