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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ανά κάψουλα % ΔΤΑ*

Ισοφλαβόνες σόγιας 54,4 mg -
Ασβέστιο 200 mg 25%
Βιταμίνη D 7,5 μg 150%
Βιταμίνη K1 100 μg 133,33%
Βιταμίνη B6 1,4 mg 100%
Φολικό οξύ 200 μg 100%
Βιταμίνη B12 2,5 μg 100%
α‑λινολενικό οξύ 238,5 mg -

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ανά κάψουλα Ανά 100 g

Ενέργεια
Υδατάνθρακες
Λιπαρά
Πρωτεΐνες

5,6 kcal (23,4 Kj)
0,38 g
0,54 g
0,17 g

387,5 kcal (1627,7 Kj)
0,0055 g
37,68 g
11,72 g

* ΔΤΑ: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς

ΣΟΓΙΑ: Η σόγια είναι ένα φυτό που περιέχει ισοφλαβόνες σε υψηλή περιεκτικότητα. Οι ισο-
φλαβόνες σόγιας είναι φυτικές ουσίες με δομή παρόμοια με αυτή των γυναικείων ορμονών.
ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ D, ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ: Το ασβέστιο είναι το πιο άφθονο ανόργανο 
στοιχείο στο ανθρώπινο σώμα. Ο σκελετός περιέχει το περισσότερο ασβέστιο. Κατά 
την εμμηνόπαυση, οι διατροφικές απαιτήσεις σε ασβέστιο αυξάνουν. Το ασβέστιο είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση των φυσιολογικών οστών. Η βιταμίνη D συμβάλλει στη 
φυσιολογική απορρόφηση/χρησιμοποίηση του ασβεστίου. Οι βιταμίνες D και Κ συμ-
βάλλουν στη διατήρηση των φυσιολογικών οστών.
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 ΚΑΙ Β12: Αυτές οι βιταμίνες δε συσσωρεύονται στον 
άνθρωπο και συνιστάται ένα τακτικό συμπλήρωμα αυτών των θρεπτικών ουσιών 
μέσω της διατροφής. Αυτές οι βιταμίνες συμβάλλουν στο φυσιολογικό μεταβολισμό 
της ομοκυστεΐνης. Επίσης, συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Η 
βιταμίνη Β6 συμβάλλει επίσης στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας.
Α‑ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (ALA): Το ALA συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επι-
πέδων χοληστερόλης στο αίμα. Τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερή-
σια πρόσληψη 2 g ALA.

Οδηγίες Χρήσης: Συνιστώμενη ημερήσια δόση: λαμβάνετε μία κάψουλα την ημέρα 
μαζί με ένα ποτήρι νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Τα 
συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας 
ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Να φυλάσσε-
ται μακριά από τα μικρά παιδιά. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγω-
γή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, 
θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος. Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από την ημε-
ρομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Περιεχόμενο συσκευασίας: 30 κάψουλες.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:
ITF HELLAS A.E., Άρεως 103 & Αγίας Τριάδος 36 
175 62 Παλαιό Φάληρο, Ελλάδα
Τηλ.: 210 93 73 330, Φαξ: 210 93 73 339
www.floja.gr


