fin Femiveltabs
(doplněk stravy)

Pro menopauzální komfort

Doplněk stravy Femiveltabs je zdrojem sójových izoflavonů, červeného jetele a vitamínu E. Tyto rostlinné extrakty příznivě ovlivňují
fyzický i psychický stav ženského organismu v době klimakteria.
Menopauza je přirozený jev v životě ženy, který se obvykle dostaví
ve věku okolo padesáti let. Úbytek estrogenů a hormonální změny
mohou být spojené s příznaky jako návaly horka, pocení, nervozita,
podrážděnost, suchost sliznic, nespavost.
Červený jetel pomáhá udržet pohodlí, vitalitu a pohodu v průběhu
menopauzy. Je součástí péče o normální stav kostí, o kardiovaskulární
systém - činnost srdce a krevní tlak.
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, po jídle, zapít
Složení 1 tablety: sójové izoflavony 50 mg, sójové proteiny 36,4 mg, prášek z jetele lučního 28 mg (odpovídá 500 mg květů čerstvého lučního jetele),
vitamín E 10 mg. Výrobek není určen dětem.
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Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na
různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Jedním z ženských pohlavních hormonů je estrogen. S úbytkem
aktivity tohoto hormonu je dle mnoha vědeckých poznatků spojeno
to, co žena cítí jako tzv. přechod - návaly horka, slabosti, nadměrné pocení, bolesti hlavy, trávicí problémy, nespavost či nemožnost
usnout. I když problémy zpravidla po nějaké době vymizí, na jejich
místo nastoupí horší - zejména odvápnění a ztráta kostní hmoty
(osteoporóza) či pomalu se rozvíjející ateroskleróza. Bylo prokázáno,
že ženy do doby menopauzy mají, na rozdíl od stejně starých mužů,
jen minimální riziko onemocnění srdce či cév. Ale s přechodem své
mužské partnery v riziku (např. infarktů) dostihnou, ba i předběhnou.
(z článku MUDr. Jiřího Matušky)

