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Black cohosh 60 cps NEW ROOTS

Reduce  sau  elimina  simptomele  asociate
menopauzei si in timpul menstruatiei cum ar fi:

Bufeuri
Transpiratie
Dureri de cap
Ameteli
Palpitatii
Iritabilitate
Nervozitate
Insomnie
Depresie
Vagin uscat
Crampe menstruale

Black Cohosh  este recunoscut ca fiind una dintre cele mai populare plante medicinale pentru
terapia simptomelor menopauzei. Alternativele naturale, cum ar fi cohosh-ul negru, sunt selectate
din ce în ce mai mult ca înlocuitori, fără efect secundar, terapiei de substituție hormonală.

Cohosh-ul negru conține diferite glicozide, cum ar fi:

actaein
cimicifungin și racemosin
substanțe estrogene
acid oleic și palmitic
fosfor
taninuri
triterpeni și
vitaminele A și B5.

Se consideră că are o bună proprietate antispasmodică și are o utilizare istorică lungă în terapia
tulburărilor de sex feminin.

Majoritatea  femeilor  vor  petrece  ultima treime din  viața  lor  post-menopauzală.  În  acest  timp,
nivelurile cronice scăzute ale estrogenilor steroizi pot conduce la o serie de sechele medicale pe

http://www.remediu.ro


termen scurt și lung, cum ar fi: bufeurile, uscăciunea vaginală, bolile cardiace și osteoporoza.

În timp ce unii medici cred că demonstrarea efectelor benefice ale estrogenului, în special, asupra
sistemelor cardiovasculare și scheletice, justifică administrarea terapiei hormonale, in menopauză,
multe femei aleg să nu administreze terapia hormonala de substituție estrogenică (ERT) din cauza
ratelor alarmante de cancer cauzate de această terapie. Ele explorează din ce în ce mai multe
abordări alternative la ERT, cum ar fi cohosh negru.

Black Cohosh stimulează circulația sângelui și are un efect sedativ asupra sistemului nervos. Este,
de  asemenea, util pentru terapia simptomelor artritei și reumatismului. Extractul de la New Roots
Herbal cu o concentratie de 15:1 este, de asemenea, eficient pentru calmarea crampelor menstruale
care rezultă din nevralgia ovariană.

 

Compozitie

Ingrediente / capsula

Pulbere din radacina de Actaea racemosa 160 mg
Extract hidroetanolic din radacina de Actaea racemosa, cu 2,5% triterpene glicozidice 40 mg
Capsula: hidropropilmetilceluloza, apa
Agent antiaglomerant: stearat de magneziu

Greutatea neta e = 15,720 g.

 

Administrare

Modul recomandat de administrare (doar pentru adulti):1-3 capsule pe zi sau cum va indica
specialistul.

Atentionari si precautii

Consultati specialistul daca simptomele persista sau se agraveaza.
Consultati specialistul inainte de utilizare daca alaptati, daca suferiti sau  manifestati tulburari
hepatice.
A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta  variata si echilibrata si un mod de viata sanatos.

Contraindicatii

Nu utilizati suplimentul daca sunteti insarcinata.
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