PRODUCTFICHE

Menopauze

Een exclusieve formule om de behoeften tijdens de menopauze te beantwoorden.
Gedurende de menopauze ondergaat het vrouwelijk evenwicht belangrijke veranderingen. De exclusieve “Women’s Formula” van
Santurel werd speciaal samengesteld om aan de typisch vrouwelijke noden te beantwoorden. Ze bevat de hierna vermelde ingrediënten die zorgen voor sterke anti-oxidanten, plantaardige oestrogenen (phyto-oestrogenen) en vitaminen die helpen een normale
oestrogeen activiteit aan te houden. Plotse warmteopwellingen worden bestreden, het humeur wordt standvastiger en er is een verbetering van het cardio-vasculair systeem.
Door de Women’s Formula wordt een voortijdige veroudering tegengegaan en dit zowel voor, gedurende als na het climacterium.
Deze formule heeft het voordeel in één tablet een waaier van natuurlijke ingrediënten terug te vinden die in synergie werken en vrij
zijn van neveneffecten.

Ingrediënten:
Calcium:

Ondersteunt de opname van ijzer in het lichaam, beschermt tegen osteoporosis, geeft een gezonde nachtrust,
regulariseert het hartritme en zorgt voor het behoud van sterke beenderen en gezonde tanden.

Magnesium:

Een uitstekend hulpmiddel tegen vermoeidheid,stress en depressie. Het bevordert de werking van het cardiovasculair systeem bv. ter voorkoming van hartinfarct en spierkrampen. Magnesium heeft een positieve invloed op
de spijsvertering.

Soya Isoflavonen: Phyto-oestrogenen hebben de eigenschap de niveauschommelingen van oestrogenen te compenseren. Deze
schommelingen doen zich vaak voor rond de menopauseperiode. Isoflavonen worden eveneens aanbevolen bij
behandelingen als substituut voor hormonen.

Protykin:

Een natuurlijk plantenextract gestandaardiseerd tot 50% trans-resveratrol om een normale oestrogeen activiteit aan
te houden. Het is tevens een sterk anti-oxidant en beschermt tegen osteoporosis.

Vitamine B6:

Ondersteunt de werking van proteïnen en vetten en voorkomt zenuw- en huidproblemen. De Vitamine B6 is een
natuurlijk diureticum. Spiercontracties zoals krampen, vooral van de onderste ledematen, worden gereduceerd
alsook verschillende aandoeningen van het zenuwstelsel.

Vitamine D:

Helpt calcium te fixeren en het gehalte van calcium in het bloed te behouden.

Salie:

Een plant rijk aan thuya met oestrogenische eigenschappen, die een hormonale prikkel geeft. Salie regulariseert
de menstruatiecyclus, de transpiratie, vermindert de warmteopwellingen en helpt zich aan te passen aan de hormonale veranderingen.
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Waterkers:

Een plant rijk aan vitaminen A, B1, B2, C en E evenals aan minerale zouten. Deze plant verhoogt onze immuniteit
en bevordert en stimuleert de vertering. Het is een sterk diureticum.

Hydrastis:

Een plant afkomstig uit Noord Amerika. Ze is zeer efficiënt voor het verzorgen van ontstekingen en het slijmvlies.
Ze stimuleert de secretie van het maagsap, de contractie van de darmklieren en draagt ertoe bij de menstruatievloed te verminderen. Deze plant heeft een stimulerend effect op de baarmoeder.

Rozemarijn:

Stimuleert de hersenwerking en verbetert de concentratie en het geheugen. Rozemarijn werkt versterkend en ondersteunt de bijnieren en heel het organisme in het algemeen. Het is ook licht anti-depressief.

Women's Formula is een samenstelling die ontwikkeld werd op grond van wetenschappelijke observaties om vrouwen te helpen
tijdens hun mid-life evolutie en bevat uitsluitend natuurlijke ingrediënten vrij van neveneffecten.

Verpakking:
Potje van 90 tabletten.

Aanbevolen hoeveelheid:
3 tabletten per dag.

