Lees aandachtig deze informatie vóór gebruik en bewaar deze in de originele verpakking.

FEMIFYT®

Voedingssupplement

(Pre)menstrueel Comfort 1
De natuurlijke ingrediënten van FEMIFYT® worden gecombineerd in een synergetische formulering van de volgende actieve stoﬀen:
Alchemille helpt het comfort te behouden voor en tijdens de menstruatiecyclus1.
Curcumine, bekend en gebruikt sinds de oudheid bij ontstekingsproblemen.
Maritiem pijnboomschors extract helpt de gezondheid van weefsels en cellen te behouden door zijn antioxiderende eigenschappen.
Magnesium ondersteunt de normale werking van het zenuwstelsel en helpt vermoeidheid te verminderen.
L-Tryptofaan is een essentiële aminozuurvoorloper voor serotonine.
FEMIFYT® is geen geneesmiddel.
Samenstelling voor 2 capsules :
L-tryptofaan 400 mg.
Magnesiumoxide : 160 mg van magnesium ( 42,7% van referentie inname ).
Alchemille extract (Alchemilla vulgaris): 256 mg.
Curcuma Longa bio-geoptimaliseerd extract (Cursol ®) : 240 mg ( draagstoﬀen: dicalciumfosfaat, emulgator: polysorbaat 80, Curcuma Longa
extract 5,6mg waarvan 5 mg curcumin, voedingszuur citroenzuur).
Maritiem pijnboomschors extract (Pinus Pinaster) met procyanidolische oligomeren, 100 mg waarvan 95 mg OPC.
Bindmiddel: transparante capsule (hydroxypropylmethylcellulose) Antiklontermiddel : magnesiumstearaat. Vulstoﬀen: calciumcarbonaat.
Antiklontermiddelen : talk, siliciumdioxide [nano].
Inhoud, vorm
45 plantaardig capsules om in te slikken
Instructies voor gebruik
1 capsule per dag met water, een paar minuten voor de lunch. Indien nodig : 1 capsule voor het avondeten.
Een week voor de menstruatie en tot het einde van de menstruatie: 1 capsule voor de lunch en 1 voor het avondeten.
Duur van gebruik
De inname van dit voedingssupplement wordt aangegeven voor een periode van minimaal drie maanden om het gewenste resultaat te bekomen.
FEMIFYT kan gedurende lange perioden worden gebruikt.
Ongewenste eﬀecten en dosering
Er is geen ongewone reactie bekend of verwacht met dit product in de aanbevolen dosis. Als u een ongewone reactie bemerkt, stop dan de
behandeling en neem contact op met uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts of apotheker als u gelijktijdig anticoagulantia gebruikt.
Niet aanbevolen voor zwangere vrouwen en tijdens het geven van borstvoeding, niet gebruiken in het geval van obstructie van de galweggen.
Het is raadzaam om de behandeling 5 dagen voor de operatie te onderbreken.
We raden aan de aanbevolen dagelijkse dosis van 2 capsules niet te overschrijden.
Bewaring en kwaliteit
Bij voorkeur te gebruiken : zie datum op de verpakking. Altijd buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaar het product altijd in de verpakking
op een droge plaats bij kamertemperatuur en buiten invloed van direct zonlicht.
Dit voedingssupplement werd met de grootste zorg en in overeenstemming met de geldende voorschriften ontwikkeld en gefabriceerd in
overeenstemming met goede productiepraktijken.
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Dit product is een voedingssupplement, vervaardigd volgens de geldende normen ter ondersteuning en behoud van de gezondheid.
Voedingssupplementen kunnen niet worden gebruikt als vervangingsmiddel voor een gevarieerde voeding.

Info & advies : www.femifyt.be

