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Składniki: ekstrakt z pyłków i słupków kwiatowych 
(PI82-GC Fem), substancja wypełniająca (celuloza 
mikrokrystaliczna), uwodorniony olej bawełniany, 
przeciwutleniacz (octan D-α-tokoferylu), substancja 
glazurująca (szelak), substancja przeciwzbrylająca 
(dwutlenek krzemu), substancja glazurująca (talk). 

*%RDA - zalecanego dziennego spożycia

Zalecana dzienna porcja: 
2 tabletki dziennie przez okres pierwszych 2 miesięcy, 
następnie porcję można zmniejszyć do 1 tabletki 
dziennie. 

Suplement diety Femal® Forte Menopauza może być 
przyjmowany przez osoby z alergią pyłkową.

Ostrzeżenia:
Preparat nie może być stosowany przez kobiety ciężarne 
i karmiące piersią. Nie należy stosować w przypadku 
nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.    
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia             
w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako 
substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta 
oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu.

Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze pokojowej 15-25°C, 
chronić przed wilgocią i światłem. Przechowywać               
w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dostępne opakowania: 20 i 40 tabletek x 364,8 mg

POLECANY W OKRESIE OKOŁOMENOPAUZALNYM, 
GDY WYSTĘPUJĄ:

● uderzenia gorąca
● silne pocenie się
● zmiany nastroju
● kłopoty ze snem i koncentracją

Jak objawia się u kobiety wejście w okres 
okołomenopauzalny?

Menopauza jest naturalnym i fizjologicznym zjawiskiem 
w życiu kobiety. W okresie poprzedzającym menopauzę 
następują stopniowe i fizjologiczne zmiany hormonalne, 
których skutkiem jest zakończenie okresu płodności 
kobiety. Zmiany te u niektórych kobiet mogą być 
przyczyną obniżenia samopoczucia psychicznego                
i fizycznego. Przyczynami dyskomfortu pojawiającego 
się w okresie okołomenopauzalnym są najczęściej: 
uderzenia gorąca, silne pocenie się, zmniejszenie 
stabilności emocjonalnej (m.in. drażliwość, nerwowość), 
kłopoty ze snem, jak również kłopoty z koncentracją. 
Zachowaniu dobrego samopoczucia w okresie 
okołomenopauzalnym sprzyja odpowiednio zbilanso- 
wana dieta oraz aktywność fizyczna. 

Femal® Forte Menopauza jest preparatem opracowanym 
przez specjalistów w Szwecji, przeznaczonym dla kobiet 
w okresie okołomenopauzalnym. 

Dlaczego w okresie okołomenopauzalnym zaleca się 
uzupełnianie diety o składniki zawarte w preparacie 
Femal® Forte Menopauza?

Femal® Forte Menopauza oparty jest na standary- 
zowanych wyciągach roślinnych, otrzymywanych na 
drodze wieloetapowego procesu ekstrakcji organi- 
cznych pyłków i słupków kwiatowych (PI82-GC Fem), 
połączonych z witaminą E jako antyutleniaczem.       
Pyłek kwiatowy zawarty w preparacie Femal® Forte 
Menopauza efektywnie łagodzi dyskomfort związany         
z różnymi etapami okresu przekwitania, wspomagając 
jego spokojny przebieg. 

Producent: Natumin Pharma AB, Snickaregatan 10, 
SE-566 33 Habo, Szwecja.

Dystrybutor: Cederroth Polska S.A.,                                 
ul. Polna 21, 05-250 Radzymin

size 140 x 180

Ekstrakt z pyłków 
i słupków kwiatowych 
PI82-GC Fem

Witamina E

1 tabletka

zawiera

160 mg

5 mg (42%*)

2 tabletki

zawierają

320 mg

10 mg (84%*)

Suplement diety

MENOPAUZA


