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Ligunin TermoStop, 60 kapsułek
 

cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Ligunin Termostop to preparat zawieraj?cy lignany lniane i ekstrakt z szyszek chmielu standaryzowany na
zawarto?? 8-prenylnaringeniny (8-PN), która nale?y do grupy fitoestrogenów ro?linnych maj?cych struktur?
podobn? do budowy ?e?skich hormonów (estrogenów). Chmiel zwyczajny pomaga ?agodzi? oznaki
menopauzy takie jak uderzenia gor?ca, pocenie si?, niepokój oraz rozdra?nienie. Lignany to fitoestrogeny
uzyskane z siemienia lnianego, które maj? zdolno?? regulacji aktywno?ci hormonów p?ciowych w organizmie.
Lignany lniane wykazuj? w?a?ciwo?ci podobne do estrogenów, dlatego przyjmowanie ich przez kobiety,
zw?aszcza w okresie menopauzy wp?ywa korzystnie na zachodz?ce w organizmie procesy fizjologiczne
zale?ne od estrogenów. Zarówno chmiel zwyczajny jak i lignany lniane wykazuj? w?a?ciwo?ci
przeciwutleniaj?ce i pomagaj? w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
 
Wskazania
Preparat polecany jest kobietom w okresie menopauzy w celu uzupe?niania fitoestrogenów w diecie i
?agodzenia oznak menopauzy.

Stosowanie
2 kapsu?ki dziennie po posi?ku.
Korzystne efekty mo?na zaobserwowa? po 6 tygodniach stosowania preparatu.
Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.
Uwaga! Osoby przyjmuj?ce leki hormonalne (w tym hormonalne ?rodki antykoncepcyjne) oraz kobiety ci??arne
i karmi?ce piersi? przed spo?yciem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Sk?ad 
mielone nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) uzyskane w procesie odt?uszczania, ekstrakt z
nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) standaryzowany na zawarto?? lignanów, ?elatyna (sk?adnik
otoczki), ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus) standaryzowany na zawarto??
8-prenylnaringeniny (8-PN), substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowa kwasów t?uszczowych,
substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, barwnik: w?glan wapnia, emulgator: sól sodowa
oktenylobursztynianu skrobiowego.

Dzienna porcja (2 kapsu?ki) zawiera: 170 mg ekstraktu z szyszek chmielu, w tym 70 µg 8-prenylnaringeniny
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(8-PN), 50 mg lignanów lnianych.  

Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Utrzymanie
prawid?owego stanu zdrowia wymaga zrównowa?onego od?ywiania i prowadzenia zdrowego trybu ?ycia.
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