Informace o přípravku

Doplněk stravy

Na citlivý močový měchýř
■ při slabosti močového měchýře
■ posiluje funkci močového měchýře a svalstva pánevního dna

Slabost močového měchýře – častý problém
Nechtěný únik moči je pro mnoho žen velmi rozšířený problém. Slabostí močového měchýře je postižena téměř každá
čtvrtá žena. K nechtěnému úniku moči zde dochází kvůli oslabenému svalstvu močového měchýře a pánevního dna při
tělesné námaze, při zvedání věcí a chůzi do schodů, ale také při smíchu, kašli nebo kýchnutí.
Tradiční a vědecké užívání
Pozitivní vliv dýňových jader na močový měchýř při jeho oslabení je znám v lidovém lékařství již několik století. Od počátku
20. století se především ve Štýrsku pěstuje zvláštní druh dýně (Cucurbita pepo styriaca). Vědecky bylo uznáno používání
jejích jader k posílení funkce močového měchýře i v případech s nechtěným únikem moči.
Vědecké studie s bezolejným speciálním extraktem (EFLA®940) ze štýrské léčivé dýně potvrdily posilující účinek na
močový měchýř a svalstvo pánevního dna u ženy. Počet každodenních nedobrovolných úniků moči a močení se během
dvou měsíců snížil o více než 80%.
Působení dýňových jader
Funkce močového měchýře je udržována v rovnováze tělu vlastními hormony. Především u starších žen, ale také v
důsledku těhotenství může být tato rovnováha narušena. Zvláštní látky obsažené v dýni na to mají příznivý účinek, jejich
pomocí dochází k posílení pánevního dna a močového měchýře ženy.
Tento účinek je vyvolán různými látkami obsaženými v dýňových semenech, mimo jiné takzvanými lignany. Ve vysoké
koncentraci jsou tyto látky ovšem obsaženy nikoliv v oleji z jader, ale v bezolejných částech. Díky patentovanému postupu
Dýňové tablety pro ženu, a to více než
výroby jsou tyto cenné bezolejné látky obsaženy pouze v přípravku
dvacetkrát zkoncentrované.
Navíc jsou tablety doplněny cennými sójovými izoflavony. Ty přispívají ke zlepšení celkového zdravotního stavu ženy.
Výhody přípravku
Dýňové tablety pro ženu:
■ čistě rostlinný doplněk stravy na citlivý močový měchýř a svalstvo pánevního dna ženy
■ obsahuje patentovaný bezolejný speciální extrakt (EFLA®940) z jader štýrské dýně
■ je standardizovaný a dvacetkrát zkoncentrovaný
■ je zkombinován s cennými izoflavony ze sóji
■ bez použití genového inženýrství
■ je vyráběn a kontrolován podle farmaceutických kritérií kvality
Složení:
Extrakt z jader štýrské dýně
Sójový extrakt

v 1 tabletě
400 mg
30 mg

ve dvou tabletách
800 mg
60 mg

Neobsahuje fruktózu, laktózu, kvasnice, lepek ani umělá barviva. 1 tableta obsahuje 0,02 chlebových jednotek.
Dávkování a užívání:
Během prvních dvou týdnů by se měla užívat jedna tableta dvakrát denně (ráno a večer), nekousat a zapít tekutinou. Poté
se doporučuje užívat jednu tabletu, nejlépe před spaním po delší časové období (minimálně tří měsíců). V případě potřeby
je možno dlouhodobě užívat i dvě tablety. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Obsah: 30 tablet
Mag Pharm. MUDr. Friedrich Böhm (lékař, pharmaceut a zakladatel firmy Apomedica): „Cítíme k lidem odpovědnost.
Proto vyvíjíme produkty s radostí a nadšením, a to takové, které mají dnes lidem přinést zvláštní výhody pro jejich
zítřejší zdraví.“ Přípravky
vykazují tu nejvyšší kvalitu a opírají se o tři základní pilíře:
■ Inovativní receptury, založené na tradičních znalostech a aktuálních výsledcích výzkumu v lékařství a farmacii
■ Výhradní používání vysoce cenných a vyzkoušených surovin
■ Výroba podle mezinárodních farmaceutických směrnic pro jakost
Kvalitativně cenný přípravek vyžaduje také zodpovědné poradenství, proto veškerý sortiment značky
obdržíte pouze v lékárně.

Pouze v lékárnách
Vyrobeno v Rakousku:
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3, 8011 Graz, Rakousko
www.apomedica.com

Kontakt v ČR:
4 LIFE PHARMA CZ s.r.o.
Ve Studeném 8a, 147 00 Praha 4
Česká republika
www.4lifepharma.eu
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