Helpt bij overgangsverschijnselen
Menostril:
· Helpt bij overgangsverschijnselen
· Bevordert de nachtrust
· Slechts 1 tablet per dag
· Bevat twee soorten isoflavonen
· Op natuurlijke basis
De overgang
De overgang is de periode in het leven van een vrouw waarin de vruchtbaarheid kan afnemen.
Deze periode begint gemiddeld rond het 45e levensjaar en kan aanhouden tot na het 60e
levensjaar. De overgang kan een ingrijpende periode zijn, waarin het lichaam verschillende
veranderingen doorstaat. Het is een geleidelijk proces, maar de veranderingen gaan niet altijd
gelijkmatig. De overgang treedt op wanneer de eierstokken minder hormonen (oestrogenen)
gaan produceren. Deze productie neemt onevenwichtig af, waardoor schommelingen
kunnen ontstaan. Dit kan resulteren in de typische overgangsverschijnselen zoals opvliegers,
nachtelijk transpireren, stemmingswisselingen, innerlijke onrust en vermoeidheid.
Menostril
Menostril is een natuurlijk voedingssupplement dat helpt bij overgangsverschijnselen zoals
opvliegers, nachtelijk transpireren, slapeloosheid en stemmingswisselingen.
Isoflavonen tegen overgangsverschijnselen
Dankzij de twee soorten isoflavonen, Soja en Rode Klaver, vermindert Menostril op natuurlijke
basis overgangsverschijnselen. Er hoeft slechts één tablet per dag ingenomen te worden om de
rust en de balans in het lichaam te behouden.
Huidveroudering
Tijdens de overgang kan de huid dunner en droger worden. Met behulp van de isoflavonen in
Menostril blijft de huid elastisch en stevig.
Nachtrust
De valeriaan in Menostril heeft een rustgevende en zenuwversterkende invloed. Het heeft een
positieve invloed op de gemoedstoestand en bevordert een goede nachtrust.
De bestanddelen van Menostril
Menostril is een fytoproduct. Een fytoproduct is een natuurlijk product waarvan de actieve
bestanddelen bestaan uit onverdunde plantenextracten.
• Valeriaan heeft een rustgevende en zenuwversterkende invloed. Als Menostril rond de avondmaaltijd
wordt ingenomen, dan bevordert dit de nachtrust.
• Soja bevat isoflavonen (60 mg). Isoflavonen uit Soja helpen bij overgangsverschijnselen.
• Rode klaver bevat isoflavonen (12 mg). Isoflavonen uit rode klaver helpen bij overgangsverschijnselen
en het behouden van de botdichtheid.
• Brandnetel heeft een reinigende invloed en zuivert het bloed.
• Monnikspeper helpt het natuurlijke evenwicht te behouden.
• Vitamine E draagt bij aan het beschermen van de cellen tegen oxidatieve schade

Samenstelling
Menostril bevat per tablet:
Valeriaan:
250 mg
Sojabonen:
150 mg (60 mg isoflavonen)
Rode Klaver:
150 mg (12 mg isoflavonen)
Brandnetel: 		 80 mg
Monnikspeper: 		 30 mg
Vitamine E:
  12 mg (120% ADH*)
* Wat betekent ADH?
De Nederlandse Gezondheidraad heeft de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) vastgesteld.
Dit is de hoeveelheid aan vitamines en mineralen die mensen gemiddeld per dag nodig hebben.
Aanbevolen dosering
Gedurende de overgang 1 tablet per dag voor de avondmaaltijd innemen.
Let op dat de dagelijkse dosering niet wordt overschreden.
Het kan een aantal weken duren voordat verschil merkbaar is.
Gebruik
Niet gebruiken bij zwangerschap en tijdens borstvoeding.
Indien u bent behandeld voor borstkanker, raadpleeg dan voor gebruik uw arts.
Bijzonderheden
Menostril wordt gemaakt in een bedrijf waar ook gluten en lactose worden verwerkt.
Menostril bevat geen geur- of smaakstoffen.
Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor Soja.
Bewaren
Droog en bij kamertemperatuur (15-25°C).
Buiten bereik van kinderen.
Houdbaarheid
Ten minste houdbaar tot einde: zie onderzijde verpakking.
Verpakking
30 tabletten in doordrukstrips.
Overige bestanddelen
Verdikkingsmiddelen (E460, E464, E463), antiklontermiddelen (E553b, E551, E470b),
kleurstoffen (E171, E132, E122).
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