Femicell™
Program uzupełniający z mikroskładnikami dla wspomagania
równowagi hormonalnej
Kobiecy organizm charakteryzuje się
szczególnym zapotrzebowaniem na określone
mikroskładniki odżywcze, zapotrzebowanie to
zmienia się wraz z upływem czasu i na skutek
procesów zachodzących w organizmie kobiety.
Menstruacja, ciąża, poród, karmienie wpływają
na fizjologię i psychikę kobiety.
W późniejszych latach wejście w okres
menopauzalny i związane z tym wahania
poziomu estrogenów przynoszą ze sobą kolejne
zmiany fizyczne, psychiczne i mentalne w życiu
kobiety.

Wszystkie one są całkowicie naturalnymi
procesami. Witaminy i inne mikroskładniki
odżywcze mogą wspierać metabolizm i
przyczyniać się do normalnej funkcji. Dotyczy
to między innymi takich obszarów, jak układ
hormonalny i immunologiczny, ochrona
komórek lub prawidłowe funkcjonowanie
psychiki. Przykładowo witamina B6 wspomaga
regulację czynności hormonalnych, jod wspiera
funkcjonowanie tarczycy, a selen przyczynia się
do normalizowania funkcji immunologicznych.

Femicell™ jest Programem uzupełniającym z oferty Programów Zdrowia Komórkowego Dr Ratha.
Składniki w Femicell™ wspierają metabolizm komórkowy od razu na wiele sposobów, np.:
 itaminy C, B6 oraz jod wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
W
Jod wspomaga funkcjonowanie tarczycy i normalną produkcję hormonów
Witamina B6 przyczynia się do regulowania czynności hormonalnych i prawidłowego
funkcjonowania psychiki
Selen, miedź i witamina C wspierają funkcję układu immunologicznego
Witaminy B5, B6 oraz witamina C przyczyniają się do redukcji uczucia zmęczenia i
wyczerpania
Witamina E, witamina C oraz selen wspomagają ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym
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Składniki kapsułki:
Witamina C z:
Askorbinian wapnia ......................................................... 125,0
Witamina E . ........................................................................... 27,8
(D-alfa-tokoferol)
Witamina B5 ..........................................................................
5,0
Witamina B6 ..........................................................................
4,0
Kwas foliowy . ........................................................................ 100,0
Jod ......................................................................................... 50,0
Selen ...................................................................................... 12,5
Cholina . ................................................................................. 40,0
Inozytol .................................................................................. 40,0
Fosfatydyloseryna ..................................................................
7,5
Daidzeina ...............................................................................
6,0
Glicyteina ...............................................................................
4,2
Genisteina ..............................................................................
1,8
Saponiny ................................................................................ 1,56
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Femicell™ zawiera wybrane
mikroskładniki od w synergistycznym
zestawie. Ten zestaw uzupełniający
został opracowany w połączeniu z
naszą ofertą zestawu podstawowego
i uzupełnia paletę składników
odżywczych o czynniki ważne
dla równowagi hormonalnej.

Zalecane dawkowanie:
Dorośli: 2 x dziennie 1 kapsułka do posiłków z
odpowiednią ilością płynu (woda, sok, herbata)
Zawartość: 60 kapsułek* w opakowaniu
Nr artykułu: 016
* Wegetariańskie kapsułki z hypromelozy.

Dr. Rath Health Programs B.V.

33

