
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SATIPHARM CBD Advanced Menoplus Gelpell 30 kapsułek
 

Cena: 178,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.dojel.

Producent IMP & C SP. Z O.O., POLSKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSATIPHARM CBD Advanced Menoplus Gelpell 30 kapsułekOpracowane specjalnie by wspierać kobiety, kapsułki dojelitowe
Satipharm CBD Advanced Menoplus łączą CBD z witaminami z grupy B i naturalnymi ekstraktami roślinnymi, aby:Pomagać kobietom
radzić sobie z objawami menopauzy,Wspierać regulację aktywności hormonalnej,Zmniejszać uczucie zmęczenia i znużeniaKażda
kapsułka o przedłużonym działaniu Satipharm Menoplus, poza CBD, zawiera:Wyselekcjonowane Naturalne Ekstrakty Roślinne (korzeń
maca, koniczyna czerwona), które mogą pomóc złagodzić wiele objawów związanych z menopauzą.Witaminę B6, która pomaga w
uregulowaniu aktywności hormonalnej.Witaminy B6 i B12, które przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia.Menopauza to
specyficzny etap życia, towarzyszący procesowi starzenia się kobiety, który pociąga za sobą różne zmiany fizjologiczne. Kluczową rolę
odgrywa tu spadek produkcji hormonów – estrogenów i progesteronu.Estrogen to główny hormon, którego stężenie we krwi zmniejsza
się w okresie menopauzy. Ma on wpływ na wiele różnych obszarów ciała - w tym na mózg. Niedobór estrogenu może powodować wiele
nieprzyjemnych objawów, które mogą się pojawić, nawet jeśli kobieta wciąż miesiączkuje. Okres okołomenopauzalny może trwać nawet
kilka lat. Dlatego wiele kobiet nie łączy różnych objawów właśnie z menopauzą i niepotrzebnie stresuje się niepokojącymi sygnałami,
jakie wysyła ich ciało.Kilka nieoczywistych objawów, które mogą wskazywać na zbliżającą się menopauzę
to:zmęczenie,bezsenność,bóle stawów,lęk,depresja,drażliwość i irytacja.Do niedawna uważano, że każda kobieta musi przez ten czas po
prostu przejść.Czy olej CBD pomaga na menopauzę?Dziś już wiemy, że istnieją sposoby łagodzenia niektórych objawów
menopauzy.Jednym z nich jest suplementacja CBD Satipharm MENOPLUS. Nasze kapsułki CBD na menopauzę łączą kannabinoidy z
witaminami z grupy B i naturalnymi ekstraktami roślinnymi, aby:pomagać kobietom radzić sobie z objawami menopauzy,wspierać
regulację aktywności hormonalnej,zmniejszać uczucie zmęczenia i znużenia.Kapsułki CBD na menopauzęWiosną 2022 roku w ofercie
Satipharm pojawił się produkt dedykowany specjalnie dla kobiet dojrzałych – MenoPlus. Oprócz precyzyjnie odmierzonej dawki CBD,
każda kapsułka zawiera witaminy z grupy B oraz naturalne ekstrakty roślinne z korzenia maca i koniczyny czerwonej.Koniczyna
czerwona to roślina kryjąca w sobie wiele cennych związków działających leczniczo i prozdrowotnie. Ekstrakty z Trifolium pratense są
od dłuższego czasu wykorzystywane jako składniki suplementów diety łagodzących objawy menopauzy.Czerwona koniczyna jest
źródłem izoflawonów, naturalnych składników aktywnych o działaniu zbliżonym do kobiecych hormonów. Izoflawonoidy, inaczej
fitoestrogeny, w naturalny sposób pomagają wyrównywać niedobory hormonalne u kobiet w okresie klimakterium, tym samym łagodząc
nieprzyjemne dolegliwości jak uderzenia gorąca, drażliwość i nadmierna potliwość, bez uciążliwych działań niepożądanych.Poza tym
koniczyna czerwona może poprawiać nastrój w okresie menopauzy. Jej regularne stosowanie znosi napięcie oraz objawy zmęczenia, co
potwierdziły liczne badania.Ekstrakt z czerwonej koniczyny znajdziecie w naszych najnowszych kapsułkach Satipharm CBD Menoplus!
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CBD dla kobiet na menopauzę to najlepszy produkt, jaki dojrzałej kobiety znajdą dla siebie w naszym sklepie internetowym
(www.satipharm.pl).Drugą rośliną zawartą w produktach Menoplus jest korzeń maca, tajemniczy składnik wielu preparatów
wywodzących się z południowoamerykańskiej medycyny ludowej. Co to za roślina i dlaczego zdecydowaliśmy się umieścić jej ekstrakt w
kapsułkach MENOPLUS?Korzeń Maca w kapsułkach na menopauzęMaca to niewielka roślina porastająca nieprzyjazne środowisko
wysokogórskie Andów. Codziennie zmaga się ona z intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem i dużymi amplitudami temperatur.
Żyjąc w tych ekstremalnych warunkach, roślina pobiera z otoczenia to, co najlepsze i gromadzi w bulwiastym korzeniu przypominającym
rzodkiew lub seler. To właśnie korzeń jest surowcem farmaceutycznym i spożywczym.Korzeń Maca jest uznawany przez mieszkańców
Peru za sprawdzony sposób na złagodzenie dokuczliwych objawów, które pojawiają się w trakcie miesiączki oraz menopauzy. Od lat
stosują go w leczeniu zaburzeń hormonalnych, nieregularnych menstruacji, aby zapobiec dokuczliwym objawom klimakterium, głównie
uderzeniom gorąca, suchości pochwy i utracie energii. Badania potwierdzają, że korzeń maca, który nie zawiera fitohormonów,
rzeczywiście może być skutecznie stosowany w łagodzeniu dolegliwości związanych z okresem miesiączkowania, jak również w terapii
związanej z menopauzą.Warto zwrócić uwagę na korzystny wpływ korzenia macy na tkankę kostną! Działanie przeciwosteoporetycze
zauważono w populacji tradycyjnie spożywającej korzeń macy. To działanie jest jeszcze ciągle intensywnie sprawdzane. Badania
pokazują zwiększanie gęstości kośćca i istotny wzrost zawartości wapnia w kościach.Dodajmy, że korzeń maca znalazł się w wykazie
Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa FAO jako środek rozwiązujący problemy odżywcze.Jest uważany za „superżywność” (superfood),
czyli żywność, która w swoim składzie zawiera wyjątkowo cenne dla organizmu człowieka składniki.Korzystajmy zatem z
dobroczynnych właściwości tej rośliny, która pozytywnie wpływa na nasz organizm!Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Satipharm, dzięki unikalnej, opatentowanej technologii Gelpell®, umieszcza składniki
produktu w identycznych mikrosferach, aby dostarczać je w stabilnej i wysoko biodostępnej formie, co znacząco zwiększa wchłanianie
przez organizm.Każde opakowanie z serii CBD Advanced zawiera równowartość 1000 mg CBD w postaci oleju. Każda kapsułka 10 mg
jest tak samo skuteczna jak 35 mg CBD w postaci oleju.Zalecane spożycie1 do 2 kapsułek. Spożywać razem z jedzeniemWażneNie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiKażda kapsułka zawierająca 10 mg CBD jest tak samo skuteczna
jak 35 mg CBD w postaci oleju.Aktywne składniki1 kapsułka %RWSWitamina B6 1.4 mg 100%Witamina B12 2.5 µg 100%Ekstrakt z
korzenia maca (40:1) 40 mg N/AEkstrakt z koniczyny czerwonej (40% flawonoidów) 20.0 mg N/Amg - miligram, µg – mikrogram, RWS –
dzienne referencyjne wartości spożycia dla osoby dorosłej, n/a nie określono RWSProducentIMP & C Sp. z o.o.ul. Łopuszańska
38B02-232 Warszawa
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