
Vita-Femin

 
 Witaminy, składniki mineralne, żeń-szeń Dong Quai dla kobiet
 
  Współczesny świat stawia przed kobietą wysokie wymagania: mamy być piękne, aktywne, mądre i
pełne energii, silne i kobiece zarazem. Jednak natura nie jest wobec nas tak łaskawa. Żyjemy coraz
&bdquo;szybciej&ldquo;, odżywiamy się coraz gorzej i mamy mniej czasu, który mogłybyśmy poświęcić
na właściwe dbanie o swoją kondycję, zarówno fizyczną jak i psychiczną. Coraz więcej z nas ma problem
z utrzymaniem równowagi hormonalnej, co objawia się między innymi zespołem napięcia
przedmiesiączkowego, a w okresie dojrzałym trudniej znosimy przejściowy okres menopauzy. Co miesiąc
tracimy też cenne witaminy i składniki mineralne, takie jak magnez, żelazo, kwas foliowy, witaminy
zgrupy B.Właśnie dlatego powstał preparat Vita-Femin,  który został opracowany z uwzględnieniem
szczególnych potrzeb kobiety i jej cyklu miesięcznego.   Zawiera aż 30 składników, w tym unikalną
odmianę żeń-szenia Dong Quai. Preparat ten można stosować w okresie młodości, w wieku dojrzałym,
jak również w okresie okołomenopauzalnym, jak i samej menopauzy. Nie tylko uzupełnia niedobory
witaminowe, ale dodaje również energii i witalności, redukuje stres i uczucie zmęczenia. Dodatkowo
korzystnie wpływa na pamięć i poprawia koncentrację. To co dla kobiet najważniejsze, to fakt, że dzięki
swojemu unikalnemu składowi, Vita-Femin pomaga zachować zdrowie i dobrą kondycję każdego dnia. A
dzięki zawartości antyutleniaczy dba również o skórę, pomaga zachować ją dłużej w dobrej kondycji.
  
    Wskazania: 
 Stworzony      zmyślą o potrzebach kobiet szczególnie w okresie:
 - Zespołu napięcia       przedmiesiączkowego
 - Bolesnego       miesiączkowania 
 - Menopauzy
 - W celu      uzupełnienia niedoborów witaminowo-mineralnych
 - W okresie      przemęczenia i nadmiernego stresu
 - W celu ochrony      skóry i opóźnienia procesu starzenia
 - W trakcie diet odchudzających
         
    Działanie preparatu: 
     
 - Korzystnie wpływa      na funkcjonowanie kobiecego układu hormonalnego (Dong Quai)    
 - Poprawia kondycję      i podnosi witalność organizmu (Dong Quai)    
 - Redukuje stres i      uczucie zmęczenia (magnez, wit. B6)    
 - Uzupełnia      comiesięczne ubytki witamin i soli mineralnych (kwas foliowy, żelazo,      magnez,
witaminy zgrupy B)     
 - Poprawia pamięć i      koncentrację (cholina, magnez, cynk)    
 - Chroni przed      nadmierną aktywnością wolnych rodników (wit. A, C, E, PABA, bioflawonoidy     
cytrusowe, selen)      
    Dawkowanie:
  Kobiety dorosłe powinny stosować jedną tabletkę dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
    
    Działania niepożądane i środki ostrożności:
  Preparat może powodować nadwrażliwość na światło słoneczne. Osoby przyjmujące leki
przeciwzakrzepowe, hormonalne, przeciwzapalne przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować
się zlekarzem. Nie stosować bez konsultacji zlekarzem łącznie zinnymi preparatami witaminowo-
mineralnymi.
   
    Przeciwwskazania:
 Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, okres ciąży i karmienia, przebyte nowotwory
hormonozależne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, choroby krwotoczne, biegunka.
  
    Opakowanie:
    30 lub 60 tabletek
  
    Przechowywanie:
 Preparat należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, suchym miejscu, niedostępnym dla małych
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dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie należy stosować, jeśli naklejka pod nakrętką jest uszkodzona.
  
    Sugerowana cena detaliczna:
    30 tabl. &ndash; 27 zł, 
  60 tabl. &ndash; 39 zł.
 
    Suplement diety dostępny w aptekach i sklepach zielarskich. 
  
    Czy wiesz, że....
        
 - Żeń-szeń Dong Quai (Angelica sinensis) jest nazywany żeń-szeniem dla kobiet, gdyż w Azji jest on
znany i stosowany przez kobiety jako środek poprawiający funkcjonowanie układu hormonalnego, a także
dodający energii i witalności.        
        
 - Wapń i magnez i ich równowaga w organizmie jest bardzo ważna szczególnie u kobiet z zespołem
napięcia przedmiesiączkowego. Dlatego w celu złagodzeniu tych dolegliwości zaleca się stosowanie
wapnia i magnezu w proporcjach odpowiednio 2 : 1, czyli dwukrotnie więcej wapnia, niż magnezu.      
           
 - W medycynie naturalnej wykorzystywany jest korzeń z żeń-szenia Dong Quai. Ponieważ naturalnie
występuje on w formie bardzo poskręcanej, dlatego przed użyciem musi on zostać sprasowany.         
        
 - Antyoksydanty występujące w Vita-Feminie, takie jak: witaminy E, C, beta-karoten, selen,
bioflawonoidy cytrusowe bardzo korzystnie wpływają na opóźnienie procesów starzenia się skóry. Dzięki
zdolności antyoksydantów do wychwytywania wolnych rodników, nie dochodzi do uszkodzenia włókien
kolagenowych. Te struktury odpowiadają za odpowiednie napięcie i jędrność skóry. Natomiast
&bdquo;zaatakowane&ldquo; przez wolne rodniki struktury kolagenu zostają zniszczone i nie spełniają
swoich podstawowych funkcji. Dlatego stosowanie przez kobiety antyoksydantów pomaga zachować
dłużej piękną i jędrną skórę.         
        
 - Nie została jednoznacznie określona przyczyna zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS &ndash;
premenstrual syndrom). Niektórzy eksperci uważają, że przyczyną jest brak równowagi hormonalnej
między hormonami: estrogenem i progesteronem. Może dojść wówczas do zachwiania równowagi
substancji chemicznych występujących w mózgu, które kontrolują nastrój i odczuwanie bólu. Te zmiany
prowadzą do częstych zmian nastroju, oraz zwiększonego łaknienia na słodycze. Podnosi się także
stężenie prolaktyny, hormonu, który zwiększa wrażliwość piersi oraz zmniejsza przemianę estrogenu w
wątrobie i usuwanie jego nadmiaru zorganizmu.         
     Źródła informacji: 
 1. Prasad A.S., Lei K. Y., Moghissi K. S., Stryker J. C., Oberleas D. Effect of oral contraceptives on
nutrients. III. Vitamins B6, B12, and folic acid. Am. J. Obstet. Gynecol. 1976 Aug 15: 125(8): 1063-9
 2. Villegas-Salas E., Ponce de Leon R., Juarez-Perez M. A., Grubb G. S., effect of vitamin B6 on the side
effects of low dose combined oral contraceptive, Contraception, 1997 Apr; 55(4): 245-8
      3. Zhu D. P., Dong quai, Am J Chin Med. 1987; 15(3-4): 117-25
 4. Kang H. J., Ansbacher R., Hammoud M. M., Use of alternative and complementary medicine in
menopause. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2002 Dec; 79(3): 195-207
      5. Angelica sinensis (Dong quai), Monograph, Alternative Medicine Review, Vol 9, number 4, 2004
 

http://www.holbex.pl - Holbex sp. z o. o. - wyłączny importer w Polsce amerykańskich preparatów witaminowych marki Puritan's Pride. Nasze produkty to: Vita-Femin Prenatal Complex Oli-Femin Aqua-Femin OmegaCardio Enzym Laktaza CRP Salfazin Vigosal Kwas Foliowy Prenatal Classic Acerola Plus Beta Karoten Sun Vitapil Ostercal 1250 D Artreum Cardiomin Calmazin Vita-FemPowered by Mambo Generated: 4 April, 2007, 14:33


