Dr. Böhm® Dýňové tablety pro ženu na citlivý močový měchýř
• při slabosti močového měchýře
• pro normální funkci močového měchýře
• pro oslabené svaly pánevního dna
• při neodkladném nutkání k močení
Slabost močového měchýře je častý problém
Nechtěný únik moči je mezi ženami poměrně častý problém. Slabostí močového měchýře trpí až každá čtvrtá žena. K
nechtěnému úniku moči dochází kvůli oslabenému svalstvu močového měchýře a pánevního dna při tělesné námaze, při
zvedání těžkých věcí nebo při chůzi do schodů, ale také při náhlém smíchu, kašli nebo kýchnutí.

Mučenka pletní – přírodní krása s velkým užitkem
V případě nervového vypětí
Běžný život často ovlivňuje stres, shon a tlak na výkon. Faktory jako pracovní přetížení, soukromé problémy nebo přespříliš
aktivit a málo volného času mohou způsobit nervozitu, vnitřní neklid a napětí..
Pokud to vše probíhá dlouhodobě a nedokážeme si odpočinout, „vyčistit hlavu“ a změnit životní tempo, bývá častým
následkem porucha usínání a spánku a často i syndrom vyhoření.
Jak mučenka pletní účinkuje?Extrakt z listů mučenky pletní je přírodní alternativa:

•
•
•
•
•

uklidňuje a uvolňuje, aniž by způsobovala únavu
podporuje zklidnění mysli
posiluje nervy
vhodná při neklidu, nervozitě, stresu a napětí
Neutlumuje, nezpůsobuje únavu, není návyková

Výhody Dr. Böhm® Mučenka pletní 425 mg dražé
•
•
•
•
•
•

vysoce koncentrovaný extrakt z listů mučenky
uklidňuje a uvolňuje bez navození pocitu únavy
čistě rostlinný doplněk stravy
velmi dobře snášená
není návyková
vyrobeno a testována podle přísných farmaceutických kritérií

Dr. Böhm Isoflavon forte
Kombinace extraktů z jetele lučního a sóji se ideálně doplňují a v jedné tabletě pokrývají obsah dvou různých isoflavonů.
Přípravek je určen speciálně pro ženy v období klimakteria a po něm.
Hormonální rovnováha pro ženy po čtyřicítce:
• Vitamín B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity a normální činnosti nervové soustavy
• Isoflavony z jetele lučního a sóji podporují hormonální rovnováhu v celkovém množstí 90 g v jedné denní dávce
• Isoflavony z jetele lučního pomáhají navodit menopauzální komfort
• Pupalkový olej, který blahodárně přispívá k hormonální rovnováze během klimakteria i po něm
Menopauza se zpravidla objevuje šest až sedm let před poslední menstruací, která bývá průměrně mezi 49. až 55. rokem
života.
V souvislosti se ztrátou menstruace se začnou objevovat potíže, které se nazývají vegetativní klimakterický syndrom.
Dochází k nim v důsledku kolísání hormonálních hodnot v krvi. Patří sem bolesti hlavy, návaly horka a pocení, zažívací a
psychické potíže, které se projevují nervozitou, plačtivostí, náladovostí a nespavostí.
Proto je velmi důležité zachovat a podpořit vnitřní rovnováhu, aby žena zůstávala v harmonii sama se sebou i s okolím.
Dr. Böhm® Isoflavon dražé podporuje hormonální rovnováhu a obsahuje vitamín B6, který přispívá k regulaci hormonální
aktivity, isoflavony ze sóji a jetele a také pupalkový olej.
Dr. Böhm® Isoflavon dražé s vitamínem B6 pro hormonální rovnováhu

