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NaturDay, OptiCykl MN, 60 kapsułek
 

cena: 139,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent NaturDay

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

OptiCykl menstruacja to preparat dla kobiet, który wspomaga naturalną regulacje cyklu menstruacyjnego w zakresie obfitości krwawień
oraz bólu, a także pomaga utrzymać równowagę emocjonalną. OptiCykl MN to naturalna mieszanka ziół doskonale wspomagająca
zdrowie kobiet, tak by mogły czuć się dobrze.

Przywrotnik wspiera komfort przed i podczas cyklu miesiączkowego.

Asparagus pomaga utrzymać płodność, chroni i regeneruje kobiecy układ rozrodczy, a jego substancje czynne wykazują aktywność
zbliżoną do hormonów kobiecych.

Ziele krwawnika działa rozluźniająco na macicę, spożywanie herbatki z krwawnika pospolitego przyniesie więc ulgę w trakcie bolesnych
miesiączek.

Ponadto dziurawiec pomaga utrzymać równowagę emocjonalną.

Zawartość składników w dziennej porcji produktu-2 kapsułki

Przywrotnik pospolity ekstrakt - 250 mg
Asparagus indyjski ekstrakt - 240 mg
Malina ekstrakt - 240 mg
Dziurawiec ekstrakt - 60 mg
Krwawnik ekstrakt - 40 mg
Janota biała ekstrakt - 30 mg
Tasznik pospolity ekstrakt - 20 mg
Niepokalanek mnisi ekstrakt - 3,2 mg
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Składniki:

Ziele przywrotnika Alchemillae Herba ekstrakt DER 10:1
Korzeń asparagusa indyjskiego Asparagus racemosus Radix ekstrakt DER 10:1;
Liść maliny Rubus idaeus Folium ekstrakt DER 10:1
Ziele dziurawca Hypericum perforatum Herba ekstrakt DER 10:1
Ziele krwawnika Achillea millefolium Herba ekstrakt DER 10:1
Kwiat jasnoty białej Lamium album Flos ekstrakt DER 10:1
Ziele tasznika pospolitego Capsella bursa pastoris Herbaekstrakt DER 10:1
Owoc niepokalanka mnisiego Vitex Agnus-castusFructus ekstrakt DER 10:1,
materiał kapsułki: kapsułka wegetariańska z fikocjaniną ze spiruliny.

Zalecane spożycie:

1-2 kapsułki dziennie, popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować u kobiet w ciąży i
karmiących .

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu nienasłonecznionym, niedostępnym dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

NaturDay S.A.
41-500 Chorzów,
ul. Juliana Grządziela 24

Gwarancja Jakości. Sprawdzona Marka - NaturDay

Produkty NaturDay to 100% naturalnych ekstraktów roślinnych bez jakichkolwiek wypełniaczy - to podstawowa wartość, jaką fitoterapia
postawiła sobie na drodze do budowania najlepszych produktów dla zdrowia Natur Day. Najwyższej jakości syropy naturalne i kapsułki
kompozycji ekstraktów roślinnych. Czystość farmaceutyczna. GMP. HACCP.
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