Produktfaktablad
fekt näringsämne som förstärker pollenets
effekt. Det är bidrottninggeléet som är källan
till bidrottningens livskraft under hela hennes
liv. I genomsnitt lägger bidrottningen 200.000
ägg per år och lever 5 till 8 år. (Arbetsbin som
ej äter bidrottninggelé lever endast 2 mån.

Den kvinnliga övergångsåldern
Numera lever kvinnor 30 - 35 % av sina liv
under och efter klimakteriet. För många kvinnor
är speciellt övergångsåldern en omtumlande
upplevelse både fysiskt och psykiskt.Den obalans i hormonproduktionen som då sker, leder
ofta till besvär som svettningar, blodvallningar,
sömnstörningar, olust och nedstämdhet.
Problem, om än med naturlig förklaring, som
kan ge sig till känna redan i fyrtioårsåldern. Med
dagens kunskap väljer allt fler kvinnor att avstå
från traditionell östrogenbehandling då risken
för biverkningar är stor. Istället vill man i första
hand hitta alternativa behandlingar och naturliga
lösningar för sina besvär.

Ginseng - mer energi !
Ginseng verkar stärkande och vitaliserande
både vad gäller prestation och koncentrationsförmåga och kallas därför också ”styrkerot”. Många undersökningar visar att ginseng förbättrar livskvaliten, förkortar återhämtningstiden efter kroppsaktivitet, samt ökar den
fysiska och psykiska prestationsförmågan.

Beprövad sammansättning

Femiform balanserar Naturligt !

Det finns lång erfarenhet och kunskap som
visar att de aktiva substanserna i Femiform
har egenskaper som för många kan jämföras
med traditionell hormonbehandling. Dock
utan de negativa effekter sådan behandling kan ge. I över 30 år har kvinnor blivit
hjälpta av den speciella sammansättningen i
Femiform.

Vad kroppen behöver både före och i klimakteriet
är ämnen som kan balansera den minskade produktionen av främst det kvinnliga könshormonet
östrogen. Man vet att fytoöstrogener i sin struktur
liknar vårt kroppsegna östrogen, vilket medför att
när den egna hormonproduktionen minskar, kan
kroppen till en del kompenseras med tillförsel av
dessa hormonliknande växtämnen.

Vitaliserande ämnen för kvinnan
Pollen - Det optimala näringstillskottet !

Femiform

I naturen finns inget likvärdigt ämne som kan visa
en sådan koncentration av biologiskt nödvändiga
ämnen och uppbyggnadsämnen som pollen.
Innehållet av proteiner, aminosyror, vitaminer,
mineraler och fytoöstrogener är så perfekt balanserat att det representerar vad som behövs för att
överleva om det blandas ut med vatten och fibrer.

3 Lindrar vid övergångsbesvär
3 Lindrar vid PMS
3 Prestationshöjande
3 Vitaliserande
3 Välbeprövat

Bidrottninggelé - Naturens under !
Bidrottninggelé är i sin sammansättning ett per-
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Ingredienser:
Krackat bipollen
Pergapollen
Bidrottninggelé
Ginseng
Vitamin B6

Interaktion:
Inga kända.

260 mg
120 mg
50 mg
20 mg
5 mg

Odlingsätt:

Biverkningar:
För personer som är pollenallergiker är det
inga problem att äta Femiform
Personer som är överkänsliga för bipollen, bör
iaktaga försiktighet.

Tillverkningsstandard:
GMP, HACCP

Tillverkare:
Austrian Health care, Österrike

Förpackningsstorlek:
60 kapslar
Användning:
Kosttillskot för kvinnor i övergångsålden och
vid PMS-besvär
Normaldosering: 1-2 kapslar
Förvaring:
Ej över rumstemperatur.
Hållbarhet:
24 månader från tillverkning
Fritt från:
Gluten
Laktos
Mjölk
Soja
Socker

Ja
x
x
x
x
x

Nej

Rekommenderas till:
Ja
Nej
Gravida		x
Ammande		x
Barn		x
Veganer
x
Diabetiker
x
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