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Menopauzen 30 cps HERBAGETICA

Descriere:

Menopauzen, prin formula unică de 15 extracte naturale intense, redă femeilor confortul
zilnic și starea de bine în perioada de tranziție la menopauză precum și după instalarea
acesteia.

Se recomandă persoanelor care au simptome de perimenopauză sau celor care sunt deja la
menopauză și își doresc un confort sporit în această perioadă.

Menopauzen reduce bufeurile și transpirațiile nocturne prin extractele de Salvie, Vitex,
Shatavari, Cohoș Negru, Coada-Șoricelului, Crețișoară, Dong Quai, Maca, Soia, Trifoi roșu,
Zmeur și Lemn-Dulce. Extractele aduc un aport de isoflavone, substanțe active care reduc
frecvența și severitatea bufeurilor și a transpirațiilor nocturne, cresc ușor valorile de
hormoni masculini din organism și reproduc efectele hormonului feminin în organism prin
aportul de flavoinoide.

Menopauzen are rol tonic uterin prin efectul extractelor de Cohoș Negru, Dong Quai, Trifoi
Roșu, Vitex, Coada-Șoricelului, Zmeur și Crețișoară, care reduc uscăciunea vaginală și
hrănesc țesutul uterin. În plus, extractele au efect astringent, netezesc și întăresc mucoasa
uterine, cresc producția de colagen, prevenind atrofierea vaginală și refac echilibrul
hormonilor responsabili pentru elasticitatea și hidratarea vulvei și a vaginului.

Extractele de Cohoș Negru, Maca, Vitex, Shatavari, Damiana, Coada-Șoricelului, Crețișoara
și Ghimbirul din produsul Menopauzen, reduc anxietatea, stările de nervozitate și liniștesc
sistemul nervos. De asemenea, relaxează sistemul nervos pentru a obține un somn odihnitor,
dar și pentru a crește performanța mentală, concentrarea și atenția.

De asemenea, Menopauzen prin extractele de Cohoș Negru, Coada-Șoricelului, Vitex, Maca
și Lemn-Dulce, reface secrețiile hormonului feminin, hormon asociat cu riscul de pierdere al
densității osoase, reduce tensiunea arterială și palpațiile inimii, dar și îmbunătățește
funcțiile respiratorii.

Menopauzen acționează ca afrodisiac prin extractele, Damiana, Maca, Ghimbir, Cohoș
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Negru, Shatavari și Zmeur. Ele stimulează apetitul sexual, cresc nivel de energie și
îmbunătățesc funcțiile glandelor suprarenale și ale organelor sexuale.

Menopauzen reface echilibrul hormonal prin extractele de Cohoș Negru, Coada-Șoricelului,
Trifoi Roșu, Maca, Crețișoară, Vitex, Zmeur și Lemn-Dulce, modulează receptorii
hormonului feminin din organism și curăță organismul de hormonii în exces, echilibrând
sistemul hormonal.

Menopauzen reglează menstruația și prelungește perimenopauza datorită extractelor de
Cohoș Negru, Vitex, Shatavari, Trifoi Roșu, Dong Quai, care au rol de a susține un ciclu
regulat lună de lună fără a avea întârzieri, decalând astfel instalare menopauzei,și
îmbunătățesc relația dintre glanda pituitară și creier, reglând astfel nivelul de hormoni
eliberați în tot corpul.

Proprietati:
· Reduce bufeurile și transpirațiile  nocturne 
· Tonic Uterin
· Echilibrează sistemul nervos 
· Scade riscul de complicații asociate menopauzei 
· Echilibrează sistemul hormonal 

Ingrediente:
Extract 4:1 Salvie 50mg; 
Extract 4:1 Cohoş negru (Cimicifuga racemosa) standardizat 2.5% Glicozide triterpenice
45mg;
Extract 4:1 Dong Quai (Angelica Sinensis) 40mg; 
Extract  4:1 Trifoi roșu (Trifolium pratense) 40mg; 
Extract 4:1 Mielărea (Vitex agnus-castus) standardizat 0.5% Agnuside 40mg;
Extract 4:1 Coada șoricelului (Achillea millefolium) 40mg; 
Extract 4:1 Maca (Lepidium meyenii) 40mg; 
Extract 5:1 Zmeur (Rubus idaeus) 30mg; 
Extract Shatavari (Asparagus racemosus) standardizat 40% Saponine 30mg; 
Extract 5:1 Crețișoara (Alchemilla vulgaris) 25mg; 
Extract Soia (Glycine max) standardizat 10% Izoflavone 20mg; 
Extract 25:1 Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) standardizat 12% Acizi glicirizinici 15mg; 
Extract 10:1 Damiana (Turnera diffusa) 15mg; 
Extract Piper-negru standardizat 5% Piperină 10mg;
Extract 10:1 Ghimbir standardizat 5% Gingeroli 10mg;
Capsulă gelatină.

Mod de administrare:
- câte 2-3 capsule pe zi

Precautii:
A nu se consuma de către persoanele alergice la soia


