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NOW Libido FEM kaps. 60 kaps.
 

Cena: 105,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent SAVIT SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Libido Fem™:

wsparcie witalności kobiecej
zgodny z dietą wegetariańską i wegańską

NOW® Libido Fem zawiera ekstrakt z nasion kozieradki (Trigonella foenumgraecum) i sproszkowany korzeń peruwiańskiej maki
(Lepidium meyenii). Kozieradka wspiera metabolizm; wzmacnia fizycznie i psychicznie. Wspiera laktację i rehabilitację w okresie połogu;
pomaga przywrócić regularny cykl miesiączkowy. Pobudza apetyt; wspiera trawienie. Pomaga utrzymać kontrolę metabolizmu
cholesterolu i trójglicerydów przy stosowaniu zbilansowanej diety. Wspiera i równoważy metabolizm tłuszczów. Pomaga utrzymać
fizjologiczny odczyn soku żołądkowego. Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi; prawidłowy metabolizm glukozy i
insuliny. Maka pomaga zachować naturalną aktywność seksualną i energię. Pobudza libido, wpływa korzystnie na płodność,
wytrzymałość i zdrowie układu kostnego w okresie menopauzy. Wspiera wydolność fizyczną i umysłową. Pomaga utrzymać optymalną
wytrzymałość, samopoczucie i witalność.

Produkt wytworzony w standardzie GMP. Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce
jakości farmakopealnej a ich dostawcy są regularnie kontrolowani.

Libifem® and Fenuside™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi Gencor.

SKŁAD:

Wartość odżywcza........................................Zalecana do spożycia dzienna porcja: 2 kapsułki................................% RWS
Nasiona kozieradki (wyciąg) (Libifem®)
(Trigonella foenum-graecum).......................................................600 mg.........................................................................†.....
Maka (Lepidium meyenii) (proszek).............................................250 mg.........................................................................†.....

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† – Dzienna wartość nie została określona.

Składniki:
Nasiona kozieradki (wyciąg) (DER 8:1); korzeń maki proszek; materiał kapsułki: pochodne celulozy; substancja przeciwzbrylająca: kwas
stearynowy, krzemionka bezpostaciowa.

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów
drzew. Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych
preparatów zawierające te alergeny.

Zawartość: 60 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 2 kapsułki
Opakowanie starcza na: 30 dni
Masa netto: 35 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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