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• Produkt posiada kompleks roślinnych składników, które odpowiadają za 
m.in. wsparcie w czasie menopauzy, wpływają na zdrową skórę, wspierają 
zachowanie spokoju, a także zawierają związki flawonoidowe wykazujące 
działanie estrogenne1,2,3.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej wieczorem 
w trakcie posiłku lub według 
wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:
• Wsparcie w okresie menopauzy.
• Działanie estrogenne1,2,3.
• Utrzymanie zdrowej skóry, wątroby, 

stawów i kości.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla kobiet, które potrzebują wsparcia 
w okresie menopauzy.

• Dla kobiet, które chcą uzupełnić dietę 
w składniki roślinne. 

DLA KOGO:

• Izoflawony sojowe
• MenoPrime
• Olej z wiesiołka dwuletniego 1300 mg
• Żurawina CRAN FLORA plus Ester-C®

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P51286

30

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, substancji 
słodzących, aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW,
SOLI, SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

• Zawiera także wyciągi z roślinnych składników, takich jak szałwia, 
chmiel, lukrecja, ostryż (kurkuma), mniszek lekarski, pestki winogron 
oraz jagody cytryńca chińskiego.

• Formuła uzupełniona o kwiat koniczyny 
czerwonej, sproszkowane siemię lniane oraz 
sproszkowane brokuły.

BOTANICZNY KOMPLEKS  
DLA KOBIET
Suplement diety

• Poprawa funkcjonowania 
mięśni  
u kobiet po menopauzie4.

• Zachowanie spokoju, 
wsparcie funkcji umysłowych 
i utrzymanie energii. 

• Funkcjonowanie serca 
i krążenie krwi oraz 
wzmocnienie naczyń 
krwionośnych i normalizacja 
ciśnienia krwi.

• Prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego, 
nerwowego, pokarmowego, 
rozrodczego i moczowego. 

• Wsparcie antyoksydacyjne5,6.

• Menopauza to okres w  życiu kobiety, kiedy zdolności rozrodcze ulegają 
zmniejszaniu, a  jest to spowodowane postępującym zanikaniem syntezy 
estrogenów (hormonów kobiecych)1. Rośliny, które korzystnie mogą 
być pomocne w  trakcie menopauzy, to gatunki zawierające substancje 
o  strukturze niesteroidowej, ale o  działaniu zbliżonym do naturalnych 
i  syntetycznych estrogenów (tzw. fitoestrogeny). Działanie estrogenne 
zostało potwierdzone m.in. w  związkach flawonoidowych (pochodne 
fenylochromonu: flawony, flawonole, flawonany, izoflawonoidy, chalkony), 
które są obecne w  roślinach. Związki te posiadają zdolność do wiązania 
wewnątrzkomórkowych receptorów estrogenowych (występujących 
w dwóch formach: ER-α i ER-β kodowanych przez dwa różne geny), które 
odpowiedzialne są za wzrost, różnicowanie i funkcje wielu komórek. 

• Właściwości estrogenne chmielu warunkuje przede wszystkim flawonon 
– 8-prenylonaryngenina, która w  badaniach in vitro wykazuje najsilniejsze 
działanie estrogenne ze wszystkich dotąd znanych fitoestrogenów. 
Występuje w obu formach receptorów ER i wykazuje aktywność estrogenną 
na modelach komórek hormonozależnych oraz modelach zwierzęcych2. 
Lukrecja natomiast może wykazywać różnorodną aktywność estrogenną, 
która wynika z  jej selektywności względem ER-β2.

• Do głównych związków aktywnych, które obecne są w koniczynie czerwonej 
(inaczej łąkowej) należą fitoestrogeny: genisteina, daidzeina, biochanina 
A oraz formononetyna3. Ekstrakt z koniczyny czerwonej wykazuje wysoką 
aktywność wobec receptorów estrogenowych ER-α i ER-β.

• Badanie w grupie 45 kobiet po menopauzie (średnia wieku 61,9 ± 8,4 lat) 
wykazało, że spożywanie 1000 mg ekstraktu z owoców cytryńca chińskiego 
przez 12 tygodni wpłynęło na wzrost siły mięśni czworogłowych i obniżenie 
poziomu mleczanu w spoczynku4.

• Naturalnie w  liściach mniszka lekarskiego obecne są m.in.: polifenole, 
flawonoidy, witamina A  oraz laktony sekswiterpenowe5. Dzięki 
obecności tych składników, ekstrakt z liści mniszka lekarskiego wykazuje 
właściwości antyoksydacyjne i może działać ochronnie na komórki skóry 
(badanie in vitro)6.

BADANIA NAUKOWE:

Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbry-
lające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych.
Lifenol® jest znakiem towarowym Naturex S.A.
Ostrzeżenie: Kobiety w  ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub 
chore powinny przed zażyciem skonsultować się z  lekarzem. Przechowywać 
w  temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. 
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w  ciągu dnia. Produkt nie jest 
substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia 
są ważne.

BOTANICZNY KOMPLEKS DLA KOBIET
Składniki:

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:

Kwiat koniczyny czerwonej (Trifolium pratense) 100 mg

Wyciąg z liści szałwii 4:1 (Salvia officinalis)  
(ekwiwalent 400 mg liści) 100 mg

Wyciąg z chmielu (Lifenol®, Humulus lupulus, kwiaty)  
(zawiera 100 µg 8-prenylonaryngeniny) 85 mg

Mieszanina barwiąca (sproszkowane owoce wiśni pospolitej 
[Prunus cerasus], morszczyn [Ascophyllum nodosum], 
sproszkowany czerwony burak [Beta vulgaris])

50 mg

Sproszkowane siemię lniane 50 mg

Wyciąg z korzenia lukrecji 4:1 (Glycyrrhiza glabra)  
(ekwiwalent 200 mg korzenia) 50 mg

Sproszkowane brokuły (kwiaty) 50 mg

Wyciąg z kłącza ostryżu 4:1 (Curcuma longa)  
(ekwiwalent 200 mg kłącza) 50 mg

Wyciąg z liści mniszka lekarskiego 4:1 (Taraxacum officinale)  
(ekwiwalent 200 mg liści) 50 mg

Sproszkowany wyciąg z pestek winogron  
(zawiera 22,5 mg [90%] polifenoli) 25 mg

Wyciąg z jagód cytryńca chińskiego 4:1 (Schisandra chinensis) 
(ekwiwalent 100 mg jagód) 25 mg
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• Chmiel pomaga łagodzić objawy menopauzy (uderzenia gorąca, pocenie się, 
niepokój i drażliwość).

• Koniczyna czerwona wpływa na pracę serca, wzmacnia naczynia krwionośne, 
zwiększa elastyczność i wytrzymałość ścian naczyń krwionośnych i naczyń 
włosowatych, normalizuje ciśnienie krwi.

• Kurkuma pomaga utrzymać zdrową skórę i wątrobę oraz zdrowe stawy, kości, 
płuca i górne drogi oddechowe.

• Kurkuma wspomaga funkcjonowanie serca i krążenie krwi.
• Kurkuma ma właściwości antyoksydacyjne.
• Kurkuma wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego.
• Kurkuma wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego.
• Lukrecja pomaga utrzymać zdrową cerę.
• Lukrecja wspiera funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.
• Lukrecja pomaga zachować spokój psychiczny i wspiera funkcje umysłowe.
• Lukrecja pomaga w utrzymaniu równowagi i komfortu w układzie pokarmowym.
• Lukrecja wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wykazuje 

właściwości przeciwutleniające.
• Lukrecja pomaga utrzymać poziom energii.
• Lukrecja wspiera funkcjonowanie układu rozrodczego oraz pomaga utrzymać 

zdrowie układu moczowego.
• Lukrecja pomaga utrzymać zdrowie i komfort stawów.
• Pestki winogron wpływają na wygląd skóry.
• Pestki winogron wpływają korzystnie na ciśnienie krwi oraz na zdrowie serca 

 i naczyń krwionośnych.
• Pestki winogron zawierają naturalnie występujące przeciwutleniacze, które 

pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
• Szałwia lekarska przyczynia się do komfortu w czasie menopauzy.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
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