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Menstrofit cu vitex capsule contribuie la men?inerea st?rii de confort fizic în timpul menstrua?iei.Menstrua?ie f?r? dureri.

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret:
Pre?ul de vânzare: 17,90 lei
Reducere:

Pune o întrebare despre acest produs
Producator: Steaua Divina

Descriere
Regleaz? fluxul menstrual, antiinflamator, hemostatic, calmant, antispastic, astringent, tonic uterin, remineralizant, reglator hormonal la femei.
Se recomand? ca adjuvant în: tulbur?ri ale ciclului menstrual (dureri menstruale, meno-metroragii), sindrom premenstrual (congestia sânilor,
dureri pelvine, dureri lombare, nervozitate, irascibilitate, migren?, depresie), fibrom uterin,tulbur?ri de menopauz?, chisturi mamare.
Recomandat pentru:

Dureri menstruale

Ingrediente:

Lumân?ric? (Verbascum phlomoides), Frasin (Fraxinus excelsior), Zmeur (Rubus idaeus), Lichen-de-piatr? (Cetraria islandica), Troscot
(Polygonum aviculare),Urzic? (Urtica dioica), Traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), Lemnul lui Avram (Vitex agnus)
Cum se utilizeaza?

Adul?i: câte 2 capsule de 3x/ zi, înainte de mas?, sau dup? sfatul medicului.
Copii peste 12 ani: câte 1 capsul? de 3ori/zi, îainte de mas?, sau dup? sfatul medicului.
Se recomand? ingerarea cu mult? ap?, pentru a asigura ajungerea capsulelor în stomac. Recomand?m deschiderea capsulelor ?i administrarea
pulberii de plante sublingual (se ?ine sub limb? 5 - 10 minute, apoi se înghite cu ap?). Pentru un efect maxim se recomand? utilizarea produsului
timp de 3 luni
Contraindicatii:

1 / 2

MENSTROFIT CU VITEX I 60cps

Alergie la oricare dintre componentele produsului.
Precau?ii la administrare: sarcin?, al?ptare.
Interac?iuni medicamentoase: la pacien?ii sub medica?ie antihipertensiv? ?i anticoagulant?, doza se stabile?te de c?tre medicul fitoterapeut.
Produsul nu con?ine substan?e cu poten?ial alergenic. Produsul este un supliment alimentar ?i nu trebuie s? înlocuiasc? o diet? variat? ?i
echilibrat? ?i un mod de via?? s?n?tos.
A nu se dep??i doza recomandat? pentru consumul zilnic
Conditii de pastrare:

A se p?stra la loc uscat ?i r?coros, ferit de lumin? ?i înghe?. Dup? deschidere se p?streaz? la temperaturi între 10-25°C

Unit??i în cutie: Flacon 60 cps

Reviews
Nu exist? comentarii pentru acest produs.
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