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Climea Forte, 30 tabletek
 

Cena: 19,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Menopauza
Jest naturalnym procesem, który przechodzi każda kobieta. Podczas tego okresu w organizmie kobiety następuje wygasanie czynności
jajników, czego efektem jest fizjologiczny spadek stężenia estrogenów.

Proces starzenia się jajnika rozpoczyna się od urodzenia i postępuje przez całe życie. Przyjmuje się, że okres rozrodczy ustaje na 5-10 lat
przed nadejściem menopauzy. Za początek klimakterium uznaje się ostatnią miesiączkę, po której krwawienia nie występowały przez
minimum 12 miesięcy.

Przeciętny wiek menopauzy szacuje się na 48-52 lata, badania dowodzą, że średnia wieku menopauzalnego w Polsce wynosi 51 lat.
Proces trwa ok. 4-6 lat.

W życiu każdej kobiety pierwsze i ostatnie krwawienie miesiączkowe stanowi kryterium wyznaczające ramy czasowe poszczególnych
okresów w układzie rozrodczym. Okres ten jest podzielony na poszczególne etapy:
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Menopauza to okres, w którym w organizmie kobiety następują fizjologiczne zmiany poziomu estrogenów, które mogą wpływać na
pojawienie się objawów wypadowych czyli uderzeń gorąca i nocnych potów. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że naturalnie
występujące zmiany hormonalne mogą wpływać też na inne struktury organizmu – takie jak np. kości, skóra czy układ nerwowy.

Suplement diety Climea forte zawiera izoflawony sojowe oraz wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga w łagodzeniu objawów
menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój czy drażliwość. Ponadto w jego składzie znajduje się len, który wspiera
kontrolowanie wagi ciała, wapń i witamina D wspomagające utrzymanie zdrowych kości. Climea forte zawiera również witaminę B6
przyczyniającą się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Składniki suplementu diety Climea Forte wspierają organizm kobiety w okresie menopauzy łagodząc objawy menopauzy zarówno te
widoczne jak i niewidoczne gołym okiem.

Wyciąg z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy takie jak uderzenia gorąca, pocenie, niepokój i drażliwość. Ponadto
działa kojąco i wspomaga prawidłowy sen, a także wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu.

Nasiona lnu pomagają zmniejszyć apetyt, dzięki czemu wspierają redukcję spożycia kalorii i kontrolę prawidłowej wagi ciała. Ponadto
siemię lniane wykazuje korzystne działanie na organizm w okresie menopauzy.

Izoflawony z nasion soi to naturalne związki z grupy flawonoidów.

Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga w funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu
przekaźnictwa nerwowego. Bierze także udział w procesie podziału i specjalizacji komórek oraz jest potrzebny do utrzymania zdrowych
kości i zębów.

Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia
we krwi. Bierze również udział w procesie podziału komórek, wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, a także pomaga w
utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu oraz pomaga w produkcji czerwonych krwinek.

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.

Foliany, do których należy kwas foliowy, pomagają w syntezie aminokwasów oraz w prawidłowej produkcji krwi. Wpływają również na
utrzymanie funkcji psychologicznych.

Witamina B6 oraz kwas foliowy pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokój - łagodzi uczucie niepokoju, uderzenia gorąca oraz pocenie
Wapń wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz jest potrzebny do utrzymania zdrowych zębów.
Nasiona lnu pomagają zmniejszyć apetyt, dzięki czemu wspierają redukcję spożycia kalorii
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami
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Witamina B6 i foliany w tym kwas foliowy wspierają utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina D wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wspomaga utrzymanie zdrowych kości

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Nie zaleca się stosować produktu podczas ciąży i karmienia piersią. U kobiet z
chorobą nowotworową stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli:
1 tabletka dwa razy dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Nie stosować produktu dłużej niż przez 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem. Dieta bogata w izoflawony
(zawierająca rośliny strączkowe, w tym soję) nie wymaga suplementacji. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb
życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Skład:
2 tabletki zawierają: wyciąg nasion z soi 250 mg, w tym 100 mg izoflawonów; wyciąg z szyszek chmielu 60 mg; nasiona lnu 20 mg;
wapń 800 mg (100%)*; witamina D 50 mcg (2000 IU) (1000%)*; witamina B6 2,8 mg (200%)*; witamina E 12 mg ekwiwalentu alfa-
tokoferolu (100%)*; kwas foliowy 400 mcg (200%)*

Składniki: węglan wapnia, wyciąg z nasion soi (soja i produkty pochodne), substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z szyszek chmielu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
cholekalcyferol, siemię lniane mielone, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, bursztynian D-alfa-
tokoferylu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, kwas
pteroilomonoglutaminowy, barwniki: żółcień chinolinowa oraz żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały
oraz wosk carbauba.
Żółcień chinolinowa oraz żółcień pomarańczowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

*% Referencyjnej wartości spożycia
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