®

O que é CLIMAFORT®?
ClimaFort® é um suplemento alimentar em cápsulas vegetais à base de extrato seco de lúpulo e 12
vitaminas e minerais que ajudam a complementar as necessidades nutricionais da mulher durante a
menopausa e a pré-menopausa.
ClimaFort®, à diferença de outros suplementos naturais pensados para regular a atividade hormonal
nesta etapa, não incorpora soja na sua fórmula. Graças a isso, ClimaFort® é uma opção com
ingredientes de origem 100% natural para as mulheres que, por diversos motivos, não possam
consumir a soja.
Modo de utilização
A dose recomendada é de uma cápsula diária que pode tomar com ou sem comidas e no horário que
melhor lhe convenha, tentando que todos os dias seja na mesma franja horária.
Composição
Ingredientes: extrato seco de lúpulo, stróbilus, (Humulus lupulus L., 0,03% 8-Prenilnaringenina), agente
de revestimento (hidroxipropilmetilcelulose),sulfato de zinco, niacina (nicotinamida), gluconato de
manganês, vitamina K2 (menaquinona), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), antiaglomerante
(estearato de magnésio vegetal), vitamina A (acetato de retinilo), antiaglomerante (dióxido de silício),
vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D3 (colecalciferol), corante (dióxido de titânio), vitamina B6
(cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), selénio (selenito de sódio) e biotina (D-biotina).
Informação nutricional
Ingredientes
Extrato seco de lúpulo
- dos quais: 8-Prenilnaringenina
Niacina
Zinco
Ácido pantoténico
Manganês
Riboflavina
Vitamina B6
Vitamina A
Biotina
Selénio
Vitamina K2
Vitamina D3
Vitamina B12

Por dose diária / 1 cápsula

%VRN

350 mg
105 µg
18,4 mg NE
10 mg
7,12 mg
2 mg
1,61 mg
1,6 mg
800 µg RE
57,5 µg
55 µg
22,5 µg
5,8 µg
2,88 µg

*
*
115%
100%
118,66%
100%
115%
114,28%
100%
115%
100%
30%
116%
115%

VRN= Valores de referência de nutrientes.
*Não foi estabelecido um VRN.

Sem glúten

Sem lactose

®
Informação sobre os ingredientes de CLIMAFORT®
O lúpulo (Humulus lupulus L.) contribui para manter uma menopausa calmada e confortável, e
favorece o alivio dos sintomas da menopausa e da pré-menopausa como os afrontamentos, suor,
desordens do sono e irritabilidade.
Também, a completa combinação de vitaminas e minerais de ClimaFort® favorece a:

Manter os OSSOS
em condições
normais
graças a:

Reduzir o CANSAÇO
e a FADIGA
graças a:

Manter o CABELO em
condições normais

- Zinco
- Manganés
- Vitamina D3
- Vitamina K2

Manter as MUCOSAS
em condições
normais
graças a:

- Vitamina B12
- Niacina
- Ácido pantoténico
- Riboflavina

- Biotina

Manter a PELE em
condições normais
graças a:

Manter as UNHAS em
condições normais

- Zinco

graças a:

- Niacina
- Vitamina A
- Riboflavina
- Biotina

- Biotina
- Riboflavina
- Vitamina A
- Zinco
- Niacina

- Selénio
- Zinco

graças a:

- Niacina
Função PSICOLÓGICA
normal

Funcionamento normal
do SISTEMA NERVOSO

- Biotina
- Vitamina B12

graças a:

graças a:

- Niacina
- Riboflavina
- Vitamina B12
- Biotina

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e de um
estilo de vida saudável. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Não recomendado em caso de
hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. Mantenha fora do alcance das
crianças. Conserve num lugar fresco e seco, protegido da luz solar e de fontes de calor. Consumir
preferencialmente antes da data indicada na embalagem.

30
Cápsulas
vegetais

Peso líquido: 16,5 g

C.N.P. 6283275

1

Cápsula
ao día
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