AVSEDD ANVÄNDNING
Femarelle® Unstoppable är avsedd för kvinnor som passerat
klimakteriet för att bidra till att bibehålla en god livskvalitet
under den period då kroppens östrogenproduktion är låg.
FEMARELLE®
Studier har bedrivits på Femarelle® och dess huvudingrediens
DT56a sedan början av 1990-talet och som visar dess verkan
samt att Femarelle® är en trygg produkt att använda.
Femarelle® har funnits på marknaden sedan år 2000 och säljs
idag i stora delar av världen. För fullständig förteckning över
publicerade studier, se referenser.
VAD INNEHÅLLER FEMARELLE® UNSTOPPABLE?
Huvudingrediensen i Femarelle® Unstoppable är DT56a,
behandlad och fermenterad sojaextrakt som utvinns via en
patenterad tillverkningsprocess. Femarelle® Unstoppable
innehåller också vitamin D som bidrar till bevarandet av normal
benstomme samt bidrar till att minska risken för att ramla, vilket
är kopplat till balansförlust och muskelsvaghet. Att ramla är en
riskfaktor för frakturer hos män och kvinnor som är 60 år eller
äldre. Innehåller även vitamin B2 som bidrar till att minska trötthet och utmattning samt biotin (B7) som bidrar till en normal
energiomsättning, stödjer en normal funktion av nervsystemet,
bidrar till normala slemhinnor och till att bevara normal hud och
hår. Femarelle® Unstoppable innehåller även kalcium.
Alla ingredienser är från icke-genetiskt modifierade växter.
EFTER KLIMAKTERIET
Bentätheten är högst mellan 25 och 35 år, sedan börjar man
förlora benmassa. Det går långsamt fram till den sista menstruationen, men sedan följer en tioårsperiod när man förlorar
några procent av benmassan varje år. Det beror bland annat på
att man har låga halter av östrogen i blodet. Den minskade
östrogennivån kan bidra till ökad känslighet och besvär i
underlivet eftersom slemhinnan i slidan blir tunnare och torrare.
Man kan uppleva att samlivet blir påverkat av detta. I och med
bristen på östrogen påverkas och förändras också den normala
balansen av bakterier i slidan. Den hälsosamma sura miljön
ersätts med en mer basisk och detta förändrade pH kan bidra till
att man har lättare att drabbas av infektioner.
FÖRSIKTIGHET
Kosttillskott ska inte användas som ett alternativ till en varierad,
mångsidig, balanserad kost eller hälsosam livsstil. I likhet med
andra kosttillskott så rådgör med läkare eller vårdpersonal om
du har något tillstånd som kräver läkarvård eller tar receptbelagd
medicin innan du börjar använda Femarelle® Unstoppable.
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