
Doplněk stravy

Isoflavon forte
90 mg dražé

Hormonální rovnováha pro ženy po čtyřicítce
• Vitamín B6, přispívající k regulaci hormonální činnosti
• Isoflavony z jetele a sóji
• S pupalkovým olejem

Každá žena prochází v průběhu svého života obdobími změn, které jsou jeho zcela přirozenou 
a samozřejmou součástí. Od určitého okamžiku, který se u jednotlivých žen liší – obvykle pomalu 
počínaje po 40. roce života – dochází k hormonálně řízené proměně vnitřních dějů. V tomto období 
je důležité zachovat si vnitřní rovnováhu, aby žena zůstávala v harmonii sama se sebou a s okolím.

Na podporu hormonální rovnováhy bylo vyvinuto Dr. Böhm® Isoflavon dražé.
Obsahuje vitamín B6, který přispívá k regulaci hormonální aktivity, isoflavony ze sóji a jetele a rovněž 
pupalkový olej.

Dr. Böhm® Isoflavon dražé s vitamínem B6 pro hormonální rovnováhu
Isoflavony vysoké kvality
Isoflavony jsou čistě rostlinné látky. V sóje se nacházejí nejdůležitější isoflavony genistein a daidzein. 
Jetel, pocházející z místní geografické oblasti pak obsahuje další isoflavony, jako například formono-
netin či biochanin. Isoflavonová dražé obsahují jak sóju, tak jetel. Proto tato dražé pokrývají širokou 
škálu různých isoflavonů – samozřejmě bez použití genetických úprav!

Vitamín B6
Vitamín B6 patří k řadě B-vitamínů a přispívá k regulaci hormonální činnosti a podporuje tak hor-
monální rovnováhu.

Hodnotný pupalkový olej
Pupalka dvouletá (Oenothera biennis) je rostlinný druh z čeledi pupalkovitých. Je známa 
především díky oleji, který se z ní získává a který je bohatý na kyselinu gama-linolenovou – zvláštní  
omega-6 mastnou kyselinu, která se používá rovněž v prostředcích pro péči o pleť.
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  ZÁRUKA KVALITY: 

Dr. Böhm® spojuje životodárnou sílu přírody s nejmodernějšími vědeckými poznatky. S cílem 
pečovat o Vaše zdraví tak vznikají vysoce účinné produkty s optimálně vyváženým složením. 
Léčivé přípravky stejně jako doplňky stravy značky Dr. Böhm® jsou vyráběny dle nejpřísnějších 
farmaceutických kritérií, a to pouze v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. 

 certifikované normy výroby a nejvyšší kvalita produktů
 optimální dávkování a snadné užívání
 k dostání pouze v lékárnách

Dr. Böhm® – kvalita, které můžete věřit.

89192.I971

Vyrobeno v Rakousku.  
Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Rakousko
www.apomedica.com

DÁLE VÁM DOPORUČUJEME:

Dr. Böhm® Kůže Vlasy Nehty 
– Vše pro pevné nehty,

objem vlasů a zářivou pleť 

Dr. Böhm® Dýňové tablety pro ženu
– Vše pro můj silný 
močový měchýř

DRMKOVÝ PLOD APOMEDICA
4 mg potahované tablety*

– Úleva od potíží před začátkem 
menstruace 

*Lék k vnitřnímu použití. Obsahuje léčivou látku suchý extrakt z drmkových plodů. Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Použití tohoto tradičního rostlinného  léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.

Tradiční rostlinný léčivý přípravekDoplněk stravy Doplněk stravy

Neobsahuje laktózu, kvasnice, lepek ani želatinu. 
Vhodné pro vegetariány.

Dávkování a způsob podání:
Denně 1 dražé, zapít trochou tekutiny po jídle. 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. 
Není určeno pro děti.

Při dlouhodobém užívání Dr. Böhm® Isoflavon 90 mg forte dražé s vitamínem B6 a pupalkovým olejem 
jako doplňku stravy po dobu delší než jeden rok se doporučuje konzultace s gynekologem v rámci 
každoroční preventivní kontroly. Pokud trpíte onemocněním způsobeným poruchou hormonální 
regulace, konzultujte před použitím tohoto přípravku svého lékaře.

Pro více informací:
www.dr-boehm.cz

výtažek jetele lučního 100 mg
odpovídá: isoflavony 40 mg
sójový výtažek 125 mg
odpovídá: isoflavony 50 mg
vitamín B6 2,8 mg
pupalkový olej 90 mg

Doplněk stravy pro ženy po čtyřicítce.  Velikost balení: 30 dražé

SLOŽENÍ JEDNOHO DRAŽÉ


