Woman

Uztura bagātinātājs ar saldinātāju

Jamss, salvija un lakrica uzlabo fizisko un garīgo pašsajūtu sievietēm
menopauzes laikā.

IEPAKOJUMĀ: 120 granulas pa 400 mg, iepakotas 15 blisteros. Neto
masa 48 grami.
Latīniskais
nosaukums

Sastāvdaļa
(dilstošā masas secībā)

Daudzums un
NRV*
mērvienība (dienas
devā – 4 granulās)

Maltīts (saldinātājs) (E965)					
Sarmatainās sojas sēklu ekstrakts Glycine max
300,02
mg
(satur sojas izoflavonus 30 mg)					
Savvaļas jamsa (dioskorejas)
Dioscorea villosa
124,8
mg
sakneņa un bumbuļu ekstrakts				
Ārstniecības salvijas lapu ekstrakts Salvia officinalis

61,92

mg

Priedes skuju ekstrakts

53,12

mg

Kolagēns		

40,23

mg		

Tīruma kosas dzinumu ekstrakts

Equisetum arvense

37,2

mg		

Spirulīnas aļģes pulveris

Spirulina platensis

34,56

mg		

Pinus sylvestris

Sarkano augļu aromatizētājs					
Sarkano vīnogu sēklu ekstrakts

Vitis vinifera

Tomāta augļu ekstrakts
(satur likopēnu 1,56 mg)

Lycopersicon
26,09
mg
esculentum				

26,16

mg		

Sējas idras sēklu eļļa

Camelina sativa

23,6

mg		

Olīvkoka lapu ekstrakts

Olea europaea

21,36

mg		

Apelsīna augļa ekstrakts

Citrus sinsensis

10,66

mg		

Apelsīnu ēteriskā eļļa

Citrus sinensis				

Citronu ēteriskā eļļa

Citrus limonum				

Brūnaļģes (laponis) ekstrakts

Fucus vesiculosus

7,36

mg		

Zaļaļģes pulveris

Ulva lactuca

7,36

mg		 

Fenheļa dzinumu ekstrakts

Foeniculum vulgare

7,04

mg		

Akācijas sveķi (šķiedrviela)

Acacia senegal

5,39

mg		

Kailās lakricas saknes ekstrakts

Glycyrrhiza glabra

5,28

mg		

Fenheļa ēteriskā eļļa

Foeniculum vulgare				

Rozmarīna ēteriskā eļļa

Rosmarinus officinalis				

Muskatsalvijas ēteriskā eļļa

Salvia sclarea				

Priedes skuju ēteriskā eļļa

Pinus sylvestris			

Cinks (cinka citrāts)	 	

0,632

mg

Hialuronskābes pulveris

0,035

mg		

0,04

mkg 0,073 %

angl.Hyaluronic acid

Selēns (ar selēnu bagātināts raugs)	 	

6,3 %

*NRV – Uzturvielu atsauces vērtība.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI: 4 granulas dienā, ļaujot tām pakāpeniski izšķīst
mutē, blistera aizmugurē norādītajā secībā.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI: Nepārsniegt ieteicamo dienas devu. Nelietot
ilgāk par 6 nedēļām bez konsultēšanās ar ārstu. Pārmērīga lietošana var
izraisīt caureju veicinošu iedarbību. Nedrīkst lietot grūtnieces vai sievietes,
kas baro bērnu ar krūti. Nav piemērots bērniem, kā arī sievietēm ar krūts
vēža gadījumiem ģimenē. Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, ja vienlaikus
lietojat antikoagulantus vai citus medikamentus. Nelietot, ja ir alerģija pret
sastāvdaļām. Alergēni norādīti treknrakstā. Uztura bagātinātājs jāglabā
bērniem nepieejamā vietā.
Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura
aizvietotāju.
UZGLABĀŠANA: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, aizsargāt no tiešiem saules
stariem. Ieteicams līdz (beigām): skat. uz iepakojuma. Partijas Nr.: skat.
uz iepakojuma.
RAŽOTĀJS: LGZ S.A. - 416, Isaac Newton Street - Technoparc Epsilon 1
83700 St-Raphael - Francija - +33 (0) 4 94 51 19 01.
REĢIONĀLAIS IZPLATĪTĀJS: HappyCo Distribution - Sp. Z o. o.
Ul.Jutrzenki 177, Varšava 02-231, Polija.
www.myhcgroup.com

