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Ligunin TermoStop kaps. 60 kaps.
 

Cena: 38,76 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Wskazania:

Preparat polecany jest kobietom w okresie pomenopauzalnym w celu uzupełniania fitoestrogenów w diecie.

Właściwości:

Ligunin TermoStop to preparat zawierający lignany lniane i ekstrakt z szyszek chmielu Lifenol standaryzowany na zawartość
8-prenylnaryngeniny, która jest fitoestrogenem charakteryzującym się najwyższą aktywnością spośród wszystkich poznanych do tej
pory fitoestrogenów. Lignany to fitoestrogeny uzyskane z siemienia lnianego, które mają zdolność regulacji aktywności hormonów
płciowych w organizmie. Uzupełnianie diety w lignany lniane wpływa korzystnie na procesy fizjologiczne zależne od estrogenów,
ponieważ wykazują one właściwości estrogenopodobne. Zarówno chmiel jak i lignany lniane wykazują właściwości przeciwutleniające i
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Chmiel pomaga ponadto łagodzić oznaki menopauzy, przede wszystkim
uderzenia gorąca. Badania kliniczne wykazały, że uzupełnianie diety w ekstrakt z szyszek chmielu Lifenol poprawiało komfort życia
kobiet w okresie menopauzy, co związane było ze zmniejszeniem uciążliwości uderzeń gorąca.

Sposób użycia:

2 kapsułki dziennie po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Korzystne efekty można zaobserwować po 6 tygodniach stosowania preparatu.

Skład:

Mielone nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) uzyskane w procesie odtłuszczania, ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.) standaryzowany na zawartość lignanów, żelatyna (składnik otoczki), Lifenol® ekstrakt z szyszek chmielu
zwyczajnego (Humulus lupulus L.) standaryzowany na zawartość 8-prenylnaryngeniny, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
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kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, barwnik: karminy.
Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera: 85 mg ekstraktu z szyszek chmielu Lifenol, w tym 170 µg 8-prenylnaryngeniny, 50 mg lignanów
lnianych.

Uwagi:

Osoby przyjmujące leki hormonalne (w tym hormonalne środki antykoncepcyjne) oraz kobiety ciężarne i karmiące piersią przed
spożyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Opakowanie: 60 kapsułek
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