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ESTROBALANS 30 kaps.
 

Cena: 28,99 PLN

Opis produktu
 

EstroBalans ziołowe kapsułki na objawy menopauzy

EstroBalans to starannie dobrana formuła 8 składników aktywnych, które wspomagają zachowanie balansu na każdym etapie
klimakterium: premenopauzy, menopauzy i postmenopauzy. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich standaryzowanych ekstraktów,
EstroBalans kompleksowo łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, drażliwość. Wspomaga w
utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zachowaniu zdrowych kości.

Wiele kobiet przechodzi okres menopauzy w szczycie swojej kariery, co znacznie wpływa na ich jakość życia. Jedną ze skutecznych
metod łagodzenia uciążliwych objawów menopauzy jest suplementacja naturalnymi preparatami ziołowymi. EstroBalans to
niehormonalny preparat zawierający w 100% naturalny skład. Nie zawiera soi, dzięki czemu jest odpowiedni dla osób, które nie mogą
stosować preparatów z jej dodatkiem, nie zawiera zbędnych i sztucznych substancji: wypełniaczy, konserwantów, barwników.

Zioła na menopauzę, które wchodzą w skład preparatu to rośliny stosowane w tradycyjnej fitoterapii, a ich działanie zostało
potwierdzone w efektywnym łagodzeniu objawów.
Zawiera naturalne, wysokiej jakości standaryzowane ekstrakty:
Ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense) - znany i ceniony surowiec roślinny, który dzięki zawartości izoflawonów znalazł
zastosowanie w łagodzeniu objawów menopauzy. Izoflawony to związki, które budową strukturalną są zbliżone do estrogenów, dzięki
czemu przyczyniają się do utrzymania równowagi hormonalnej kobiet. Dzięki swoim właściwościom zostały nazwane
FITOESTROGENAMI. Łagodzą zarówno wczesne objawy menopauzy – uderzenia gorąca, rozdrażnienie, drażliwość, jak i późne objawy,
które mogą rozwinąć się w przebiegu postmenopauzy – miażdżyca, osteoporoza.
Ekstrakt z szałwii (Salvia officinalis L.) - dzięki działaniu estrogennemu wspomaga funkcje hamowania nadmiernego pocenia, łagodzi
objawy menopauzy, uspokaja, a także chroni komórki przed przedwczesnym starzeniem.
Ekstrakt z shatavari (Asparagus racemosus) - dzięki wysokiej zawartości składników aktywnych – saponin, pomaga utrzymać dobre
samopoczucie na każdym etapie cyklu miesiączkowego. Łagodzi objawy menopauzy, harmonizuje pracę układu hormonalnego i chroni
układ rozrodczy. Wpływa korzystnie na energię i witalność kobiet.
Ekstrakt z ashwagandhy (Withania somnifera) - wpływa korzystnie na energię organizmu działając odmładzająco. Redukuje napięcia i
poprawia samopoczucie. Zwiększa sprawność intelektualną i stymuluje percepcje.
Ekstrakt z kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) - wykazuje działanie estrogenne, dzięki czemu pozytywnie wpływa na układ
hormonalny kobiet. Zmniejsza napięcie przedmiesiączkowe, działa rozkurczowo i pomaga w trawieniu.
Ekstrakt z cykorii podróżnik (Cichorium intybus) - wspomaga w wydalaniu wody z organizmu, pomaga utrzymać prawidłową masę
ciała i zachować zdrowie kości. Przyczynia się do zdrowia wątroby i jelit.
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Ekstrakt z niepokalanka (Agnus-castus) - pomaga łagodzić objawy menopauzy i napięcia przedmiesiączkowego. Przyczynia się do
utrzymania dobrego samopoczucia, wpływa na prawidłowe funkcje poznawcze i usprawnia pamięć.
Błonnik akacjowy (Acacia seyal) stymuluje wzrost korzystnej mikrobioty jelitowej.

Skład:
Ekstrakt z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense) standaryzowany na min. 40% izoflawonów, ekstrakt z szałwii (Salvia officinalis),
hypromeloza (otoczka kapsułki roślinnej), ekstrakt z shatavari – szparagu dzikiego (Aspargus racemosus) standaryzowany na min. 10%
saponin, ekstrakt z ashwagandhy – witanii ospałej (Withania somnifera) standaryzowany na min.7% witanolidów, ekstrakt z kopru
włoskiego (Foeniculum vulgare), ekstrakt z cykorii podróżnik (Cichorium intybus), ekstrakt z niepokalanka (Agnus-castus)
standaryzowany na 1% agnozydów, błonnik akacjowy (Acacia seyal.)

Zawartość w 1 kapsułce:
Ekstrakt z czerwonej koniczyny - 125 mg
Ekstrakt z szałwii - 100 mg
Ekstrakt z shatavari - 80 mg
Ekstrakt z ashwaghandy - 75 mg
Ekstrakt z kopru włoskiego - 75 mg
Ekstrakt z cykorii podróżnik - 30 mg
Ekstrakt z niepokalanka - 10 mg
Błonnik akacjowy - 10 mg

Dawkowanie:
1 kapsułka dziennie. Preparat stosować doustnie, popijając wodą. Zaleca się regularne stosowanie przez okres minimum 2 miesięcy. Nie
należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji.

Uwagi:
Ostrzeżenia i ważne informacje: Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek ze składników, lub w przypadku stosowania leków o
działaniu uspakajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ważne jest
stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Przekroczenie zalecanej do spożycia dziennej porcji może mieć wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.
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