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Normoflux g82 60 cps FARES

Suport pentru sanatatea uterului. Mentine un flux
menstrual normal.

INGREDIENTE/CAPSULA:
-traista ciobanului (Bursae pastoris herba) 90 mg
-urzica (Urticae herba)
-frunze de castan (Castaneae folium)
-cretisoara (Alchemillae herba) 30 mg
-scoarta de stejar (Quercus cortex)
-extract uscat de frunze de zmeur (Rubi idaei folium) standardizat in min. 10% tanin
Traista ciobanului isi datoreaza numele fructelor sale in forma de traista. Este o planta recunoscuta
pentru proprietatile sale vasocostrictoare la nivelul uterului. Este foarte utila femeilor care se
confrunta cu dezechilibre ale ciclului menstrual, cu un flux menstrual crescut, in perioada de
pubertate sau menopauza.
Cretisoara este renumita pentru mentinerea sanatatii aparatului genital feminin. În germana se
numeste si „Frauenmantel” – mantou de dama sau „Frauenkraut” – planta femeilor. Actiunea sa se
datoreaza continutului in taninuri care confera efectul uterotonic, de reducere a scurgerilor
menstruale periodice, contribuie la refacerea mucoasei uterine.
Urzica a fost utilizata traditonal pentru reducerea sangerarilor menstruale datorita continutului de
vitamina K si taninuri. În plus, urzica este recunoscuta pentru actiunea hematopoietica (de stimulare
a formarii globulelor rosii), vitaminizanta si remineralizanta.
Frunzele de castan contin 9% tanin si alte substante, care le confera importante proprietati
astringente si hemostatice. Taninurile sunt cele care imprima gustul astringent si manifesta actiunea
de precipitare a globulelor rosii.
Stejarul este unul dintre arborii cei mai raspanditi, dar mai ales foarte apreciati la noi, a carui
scoarta este des utilizata in fitoterapie. Scoarta de stejar are un continut mare de taninuri, substante
responsabile de proprietatile astringente, care contribuie la constrictia vaselor de sange si la oprirea
sangerarilor.
Frunzele de zmeur au proprietati astringente, de moderare a fluxului sangvin la nivel uterin, tonice
uterine. Sunt eficace in ameliorarea disconfortului menstrual.

BENEFICII ALE UTILIZARII:
-pentru mentinerea unei sangerari reduse in limite normale in timpul menstruatiei si a structurii si
functionalitatii sanatoase a uterului
-tonic uterin
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-vasoconstrictor uterin

ATENÅ¢IONARI:
Nu se recomanda in caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.
Datorita continutului ridicat de taninuri poate incetini tranzitul intestinal.

SARCINA ÅžI ALAPTARE:
Nu se recomanda femeilor insarcinate datorita unor posibile efecte de stimulare a contractiilor
uterine.
Nu se recomanda mamelor care alapteaza datorita faptului ca substantele active trec in laptele
matern si pot modifica gustul laptelui.

EFECTE SECUNDARE ÅžI INTERACÅ¢IUNI:
Acest produs se administeaza la un interval de minim 2 ore fata de medicamente deoarece taninurile
pot impiedica absorbtia acestora.
La dozele recomandate nu au fost semnalate interactiuni si efecte secundare.

MOD DE ADMINISTRARE:
1 capsula de 3 ori pe zi, intre mese*. Daca ciclul este abundent se administreaza 2 capsule de 3 ori
pe zi, la 1 ora intre mese*, pana la reducerea sangerarii menstruale.
Daca este nevoie de un efect mai puternic se pot administra pana la 10 capsule pe zi, la
recomandarea medicului sau a farmacistului.

Durata curei: 5-10 zile pe luna, (corespunzator duratei menstrei).
Cura se poate urma 3-4 luni consecutiv.
* intre mese inseamna ca administrarea sa nu fie asociata cu alimentatia, de aceea este optim sa se
faca la distanta de minim o ora fata de ultima masa, si o ora fata de masa urmatoare. Aceasta
presupune ca produsul se poate administra dimineata, cu minim o ora inainte de masa, iar seara la
minim o ora dupa masa.

ASOCIERI RECOMANDATE:
-acest produs se poate asocia cu capsule Suport premenstrual -G76.
-datorita continutului ridicat de taninuri care pot  incetini tranzitul intestinal recomandam asocierea
acestui produs cu ceaiurile  Laxativ -D50/D76 sau cu capsulele Laxativ Forte -D85.

Prezentare: 60 capsule a 300 mg.


