fin Femiveltabs
(výživový doplnok)

Menopauzálna pohoda

fin FEMIVELTABS
Výživový doplnok Femiveltabs je zdrojom sójových izoflavónov,
červenej ďateliny a vitamínu E. Tieto rastlinné extrakty priaznivo
ovplyvňujú fyzický i psychický stav ženského organizmu v čase
klimaktéria.
Menopauza je prirodzený jav v živote ženy, ktorý sa zvyčajne dostaví vo veku okolo päťdesiat rokov. Úbytok estrogénov a hormonálne zmeny môžu byť spojené s príznakmi ako návaly tepla,
potenie, nervozita, podráždenosť, suchosť slizníc, nespavosť.
Červená ďatelina pomáha udržať pohodlie, vitalitu a komfort
v priebehu menopauzy. Je súčasťou starostlivosti o normálny
stav kostí, o kardiovaskulárny systém - činnosť srdca a krvný tlak.
Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Balenie: 60 tabliet
Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne
Užívanie: 1 tableta ráno, po jedle, zapiť
Zloženie 1 tablety: sójové izoflavóny 50 mg, prášok z ďateliny lúčnej
28 mg (zodpovedá 500 mg kvetov čerstvej lúčnej ďateliny), vitamín E
10 mg. Neobsahuje laktózu, glutén, sladidlá ani kvasnice.
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Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkt nie je vhodný pre deti do
3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo
dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.

Jedným z ženských pohlavných hormónov je estrogén. S úbytkom aktivity tohto hormónu je podľa mnohých vedeckých poznatkov spojené
to, čo žena cíti ako tzv. prechod - návaly tepla, slabosti, nadmerné
potenie, bolesti hlavy, tráviace problémy, nespavosť či nemožnosť
zaspať. Aj keď problémy spravidla po nejakej dobe vymiznú, na ich
miesto nastúpia horšie - najmä odvápnenie a strata kostnej hmoty
(osteoporóza) alebo pomaly sa rozvíjajúca ateroskleróza. Bolo dokázané, že ženy do doby menopauzy majú, na rozdiel od rovnako starých mužov, len minimálne riziko ochorenia srdca či ciev. Ale s prechodom svojich mužských partnerov v riziku (napr. infarktov) dostihnú, ba
aj predbehnú.
(Z článku Lekárskeho grémia Finclubu)

