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Въпреки че е естествено явление в живота на една жена менопаузата много често е
придружена от драматичен спад в качеството на живота поради намаляването на нивото на
естроген в тялото. ФЕМАРЕЛ® е единствената добавка, която доказано облекчава симптомите
на менопаузата като горещи вълни, главоболие, промени в настроенитето, нарушения в съня,
нощно изпотяване, вагиналната сухота, спад в либидото, ставни и мускулни болки, като
едновременно с това подпомага и здравето на костите.
ФЕМАРЕЛ® съдържа комбинация от ленено семе и патентован, ферментирал при специални
условия екстракт от соя, която не е генномодифицирана. За да бъде едновременно безопасен
и ефективен, ФЕМАРЕЛ® предстпавлява натурален селективен модулатор на естргенните
рецептори /SERM/от растителен произход. SERM се отличава от типичните рецепторни
агонисти или антагонисти по това, че има различен ефект в различните тъкани , като по този

начин е възможно селективно да се блокират или стимулират естроген-подобни реакции в
различни тъкани. Така ФЕМАРЕЛ® допринася за облекчаване на менопаузалните симтоми, без
да има неблагоприятни ефекти върху тъканите на гърдата и матката.
Загубата на костна плътност е една от най-сериозните последици, водещи до остеопения и
остеопорозни фрактури. ФЕМАРЕЛ® стимулира костната здравина и осигурява формиране на
костната тъкан, което е доказано в клинични проучвания. Продуктът е безопасен както при
краткосрочно, така и при дългосрочно използване, не съдържа естроген и не е изофлавонов
екстракт.
Ефективността на продукта е подкрепена от научни изследвания, публикувани във водещи
медицински издания. Проучвания върху ФЕМАРЕЛ® показват , че още през първия месец от
започване на приема се наблюдава облекчаване на симптомите на менопауза и усещане за
подобряване на общото състояние. Клинично проучване на ефектите на ФЕМАРЕЛ® върху
симтомите на менопаузата показва подобни ефекти на тези при хормонална терапия, но без
страничните ефекти върху тъканите на гърдата или вагиналната лигавица. ФЕМАРЕЛ®
осигурява същите благоприятни резултати като конвенционалните опции за лечение, а
едновременно с това е и безопасното решение, което искат жените.
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