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Normoflux 60cps Fares

Suport pentru s?n?tatea uterului Men?ine un flux menstrual normal

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret:
Pre?ul de vânzare: 19,50 lei
Reducere:

Pune o întrebare despre acest produs
Producator: Fares Orastie

Descriere
Normoflux 60cps Fares
Suport pentru s?n?tatea uterului
Men?ine un flux menstrual normal
Ingrediente/capsul?
-traista ciobanului
(Bursae pastoris herba) 90 mg
-urzic? (Urticae herba)
-frunze de castan (Castanea folium)
-cre?i?oar? (Alchemillae herba) 30 mg
-scoar?? de stejar (Quercus cortex) 30 mg
-extract de frunze de zmeur (Rubi idaei folium) standardizat în min. 10% tanin 30 mg.
Traista ciobanului î?i datoreaz? numele fructelor sale în form? de traist?. Este o plant? recunoscut? pentru propriet??ile sale hemostatice,
vasocostrictoare la nivelul uterului ?i antiinflamatoare, fiind tradi?ional folosit? atât intern cât ?i extern pentru tratarea diferitelor tipuri de
sânger?ri. Este foarte util? femeilor care se confrunt? cu hemoragii uterine datorate tulbur?rilor ciclului menstrual, metrorargii în perioada de
pubertate sau menopauz?, metrite.
Cre?i?oara este renumit? pentru tratarea afec?iunilor genitale feminine. În german? se nume?te ?i „Frauenmantel” - mantou de dam? sau
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„Frauenknraut” - planta femeilor. Ac?iunea antiinflamatoare, corelat? cu efectul uterotonic, hemostatic ?i cicatrizant o fac util? în combaterea
leucoreei, a ciclurilor menstruale prea dese ?i abundente, a anexitelor ?i a tulbur?rilor de menopauz?, asociate sau nu cu eroziuni, ulcera?ii ?i
hemoragii (hipermenoree, metroragii, cistite hemoragice).
Urzica a fost utilizat? pe scar? larg? de c?tre vindec?torii din întreaga lume timp de secole. În etnomedicina brazilian? este utilizat? pentru
sânger?rile menstruale excesive. Este antiinflamatoare, antihemoragic?, oprind sânger?rile prin vitamina K ?i taninuri. Trateaz? numeroase
afec?iuni ginecologice: menstrua?ii abundente, meno-metroragii, fibrom uterin, leucoree, vaginite. În plus, urzica este recunoscut? pentru
tratarea anemiei, având ac?iune hematopoetic?, vitaminizant? ?i remineralizant?.
Frunzele de castan con?in 95% de tanin, vitamina K ?i alte substan?e, care le confer? importante propriet??i astringente ?i hemostatice.
Taninurile sunt cele care imprim? gustul astringent ?i î?i manifest? ac?iunea hemostatic? prin precipitarea globulelor ro?ii. Vitamina K, numit? ?i
antihemoragic?, intervine în coagularea sanguin?, fiind elementul principal în sinteza factorilor de coagulare.
Stejarul este unul dintre copacii cei mai r?spândi?i, dar mai ales foarte aprecia?i la noi, a c?rui scoar?? este mult utilizat? în fitoterapie. Are un
con?inut mare de taninuri, substan?e responsabile de propriet??ile astringente, cicatrizante, hemostatice ?i antiseptice ale stejarului. Ajut? la
tratarea hemoragiilor uterine, a ciclului menstrual abundent, leucoreei, afec?iunilor stomacului, hemoroizilor ?i diareei.
Frunzele de zmeur au propriet??i antiinflamatoare, astringente, decongestionante, tonice uterine. Sunt eficace în ameliorarea durerilor
menstruale, a hemoragiilor uterine disfunc?ionale, a menoragiilor (sânger?ri din ce în ce mai abundente) ?i metroragiilor (sânger?ri între fluxurile
menstruale).
Efect
-hemostatic
-astringent
-vasoconstrictor uterin
Recomand?ri
-hemoragii uterine: menoragii, hipermenoree, fibrom uterin
Contraindica?ii
Nu se recomand? în caz de hipersensibilitate la oricare din ingredientele produsului.
Datorit? con?inutului ridicat de taninuri cu efect astringent, ale plantelor din compozitia capsulelor Normoflux, în caz de constipa?ie recomand?m
asocierea unui laxativ.
Sarcin? ?i al?ptare
Nu se recomand? femeilor îns?rcinate ?i mamelor care al?pteaz? datorit? unor posibile efecte de stimulare a contrac?iilor uterine. Substan?ele
active trec în laptele matern ?i pot modifica gustul laptelui.
Efecte secundare ?i interac?iuni
Acest produs se poate utiliza concomitent cu alte medicamente.
La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.
Întrebuin?are
Dac? ciclul este mai abundent se administreaz? 2 capsule de 3-6 ori pe zi, între mese, pe perioada menstrua?iei, apoi se continu? cu 1 capsul?
de 3 ori pe zi. Durata curei: 2-4 luni.
Evaluarea eficien?ei
*S-au administrat capsule “Normoflux” timp de 1 lun? la paciente care prezentau metropatie hemoragic?, menometroragie, polimenoree.
*S-a constatat ameliorarea pân? la dispari?ie a menometroragiei la toate pacientele. Acestea au întrerupt medica?ia alopat? preexistent? ?i au
urmat tratament doar cu capsule Normoflux, asocierea unui produs alopat fiind necesar în 5 % din cazuri.
*Produsul nu a determinat reactii adverse, fiind bine tolerat.
Prezentare: 60 capsule a 300 mg

Reviews
Nu exist? comentarii pentru acest produs.
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