Femi Protect

suplement diety

Dla kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną

Femi Protect to suplement diety, zawierający kompleks składników aktywnych, wspomagających
prawidłowe funkcjonowanie organizmu w czasie stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej.
Badania naukowe potwierdzają działanie składników zawartych w preparacie:
Ekstrakt z zielonej herbaty (98% polifenoli, 55% EGCG) – wspomaga metabolizm co w
konsekwencji ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała, zawiera antyoksydanty, które
przyczyniają się do utrzymania organizmu w zdrowiu
Ekstrakt skrzypu polnego – wspomaga prawidłową pracę nerek, jest źródłem krzemu, który
pomaga w utrzymaniu włosów, paznokci oraz skóry w optymalnej kondycji
Ekstrakt karczocha (5% cynrayny) – wspiera detoksykację wątroby, wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie wątroby, układu pokarmowego oraz procesów trawienia.
Żeń-szeń koreański (7% ginsenozydów) – pomaga w zachowaniu naturalnej aktywności
seksualnej, przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co związane jest z lepszą pracą mózgu
Witamina B6 – przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej i utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
Chrom - to pierwiastek uczestniczący w prawidłowym metabolizmie makroskładników
pokarmowych, wpływający na aktywność enzymów regulujących procesy metabolizmu cukrów i
tłuszczów. Pomaga on także w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Składniki
Informacja żywieniowa

1 tabletka

Ekstrat zielonej herbaty
(98% polifenoli, 55% EGCG)

50 mg

Ekstrakt skrzypu polnego
w tym: krzemionka

150 mg
10,5 mg

Ekstrakt karczocha (5% cynaryny)

150 mg

Żeń-szeń koreański (7% ginsenozydów)

150 mg

Witamina B6

1,4 mg (100%*)

Chrom

40 µg (100%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.
Składniki: ekstrakt skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), ekstrakt żeń-szenia koreańskiego
(Korean Panax ginseng), ekstrakt karczocha (Cynara scolymus L.), ekstrakt zielonej herbaty
(Camellia sinensis L.), celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana –
substancje wypełniające; fosforan wapnia – substancja wiążąca; skrobia ziemniaczana; laktoza;
stearynian magnezu, dwutlenek krzemu – substancje przeciwzbrylające; chlorowodorek pirydoksyny
– wit. B6; alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu – substancje glazurujące, dwutlenek tytanu – barwnik, chlorek chromu (III).

Zastosowanie
Preparat przeznaczony: dla kobiet stosujących doustną antykoncepcję.
Uwaga: nie stosować w przypadku kobiet karmiących piersią lub nadwrażliwości na jakikolwiek
składnik preparatu.

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji
do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

