Добавка дієтична
ФЕМІРОУЗ®
м’які желатинові капсули для перорального застосування
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/28873 від 02.07.2015 р.
Склад: 1 капсула містить основні речовини: енотерову олію - 350 мг, екстракт шафрану - 15 мг,
вітамін Е - 8,955 мг, вітамін В6 - 0,170 мг, допоміжні речовини: соняшникова олія - 40,875 мг,
бджолиний віск - 35 мг, соєвий лецитин - 3 мг, оболонка капсули: желатин, гліцерин, заліза
оксид червоний. Без ГМО.
Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до основного раціону харчування, яка може
бути рекомендована як додаткове джерело лінолевої та гамма-ліноленової кислот, глікозидів
(пікрокроцину і кроцину), вітаміну Е, вітаміну В6, яка сприяє нормалізації функціонування
жіночої репродуктивної системи і полегшенню симптомів менструального синдрому.
Як проявляється передменструальний синдром (ПМС)?
Передменструальний синдром (ПМС) - це комплекс симптомів, викликаний патологічним
протіканням другої фази менструального циклу і він проявляється: збільшенням маси тіла,
набряками, появою акне та гарячими припливами, зміною настрою, болючістю та нагрубанням
молочних залоз, депресивними симптомами (дратівливістю, тривогою, агресивністю, почуттям
внутрішнього напруження), головними болями, головокружінням, здуттям живота, діареєю або
закрепами, зниженням працездатності, порушенням сну, болісними відчуттями внизу живота.
Які причини ПМС?
Причинами ПМС можуть бути порушення балансу гормонів естрогену та прогестерону в другу
фазу менструального циклу, збільшення секреції пролактину, гіповітаміноз, зменшення рівня
серотоніну та інші.
Дія компонентів Феміроузу
Фармакологічна активність Феміроузу обумовлена комплексної дією енотерової олії,екстракту
шафрану та вітамінів, що сприяють
уникненню та попереджують виникнення
передменструальних симптомів та нормалізують менструальний цикл.
Гамма-ліноленова кислота енотерової олії у процесі синтезу перетворюється в організмі в
протизапальний простагландин та простаноїди, які здатні змінювати активність ферментів,
впливати на синтез гормонів та корегувати їх дію на різні органи і тканини. Енотерова олія
сприяє нормалізації менструального циклу та зменшенню проявів передменструального
синдрому (нагрубання молочних залоз, болі в нижній частині живота, нервозність, головний біль
і т.д.), проявляє протизапальну дію.
Комплекс токоферолів (вітаміну Е), що входить до складу Феміроузу проявляє високі
антиоксидантні властивості, захищає ліпіди клітинних мембран від перекисного окислення і
пошкодження вільними радикалами. Це має велике значення в запобіганні раннього старіння та
серцево-судинних захворювань.
Вітаміни Е, В6 у комплексі з глікозидами екстракту шафрану завдяки синергічній дії, сприяють
нормалізації метаболізму серотоніну, який впливає на зміни поведінкових реакцій та покращення
настрою. Вітамін В6 допомагає зменшити депресію, дратівливість, втомлюваність, головний біль.
Глікозиди екстракту шафрану проявляють антиспазматичну дію при ПМС, крім того,
покращують травлення та допомагають у боротьбі з надлишковою вагою шляхом прискорення
почуття насичення.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: Феміроуз вживати жінкам по 1 капсулі 2
рази на день після прийому їжі.
Курс споживання визначає лікар індивідуально.
Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем!

Не є лікарським засобом
Застереження при застосуванні: не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Протипоказання: вагітність та період лактації, підвищена чутливість до компонентів, що
входять до складу, виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки у стадії загострення,
ускладнена гіпертонічна хвороба.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в захищеному від світла та недоступному
для дітей місці при кімнатній температурі (не вище 25 °С) .
Форма випуску: м'які желатинові капсули (загальна маса капсули 673 мг ± 10 %) № 10, № 20, №
30 у блістерах у картонній коробці.
Строк придатності: 3 роки від дати виробництва.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Виробник: Лабораторія Ліконса, С.А., авеню Міралкампо, 7, Пол. Інд. Міралкампо, Азуквенса де
Хенарес 19200 (Гуадалаяра), Іспанія/Laboratorios Liconsa, S.A., Avda. Miralcampo, 7, Pol. Ind.
Miralcampo, Azuquecade Henares 19200 (Guadalajara), Spain для власника прав: Фармюніон БСВ
Девелопмент Лтд., Кіпр/ Pharmunion BSV Development Ltd., Cyprus.
Імпортер: ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент", Україна, 03151 м. Київ, вул. Народного
ополчення, 7 офіс 160, тел.: + 38 044 594 95 05.

