87532.K012

INFORMACIJE O IZDELKU

Zahvaljujemo se Vam, ker ste izbrali prehransko
dopolnilo blagovne znamke Dr. Böhm®.
Izbrano moč narave boste lahko uporabili
za Vaše dobro počutje. V nadaljevanju boste
našli vse pomembne informacije o prehranskem
dopolnilu Dr. Böhm®, ki je s svojo optimalno sestavo
lahko Vaš dragocen vsakodnevni spremljevalec.

PREDNOSTI IZDELKA
Vsaka ženska v svojem življenju doživi spremembe, kar je povsem naraven in samoumeven del
razvoja. Na določeni točki v življenju, navadno po 40. letu starosti, se pojavijo hormonsko pogojene
spremembe notranjih procesov. V tem času je pomembno ohraniti notranje ravnovesje, da lahko
še naprej ostanete v harmoniji z okolico. Za lažje doseganje hormonskega ravnovesja smo pod
blagovno znamko Dr. Böhm® razvili prehransko dopolnilo Isoflavon 90 mg forte obložene tablete.
•Vitamin B6 ima vlogo pri uravnavanju delovanja hormonov.
•Z izoflavoni iz črne detelje in soje.
•S svetlinovim oljem.

DOBRO JE VEDETI
Izoflavoni vrhunske kakovosti: Izoflavoni so povsem naravne rastlinske snovi. V soji najdemo
pomembna izoflavona genistein in daidzein. Črna detelja pa vsebuje druge izoflavone, kot sta
formononetin in biokanin. Prehransko dopolnilo Dr. Böhm® Isoflavon 90 mg forte obložene tablete
vsebuje izvlečka soje in črne detelje. Te obložene tablete vsebujejo najrazličnejše izoflavone,
pridobljene iz rastlin brez uporabe genskega inženiringa.
Vitamin B6, ki spada med vitamine skupine B, ima vlogo pri uravnavanju delovanja hormonov.
Dragoceno svetlinovo olje: Svetlin (Oenothera biennis) je rastlinska vrsta iz družine svetlinovk, znana
predvsem po svojem olju, ki je bogato z gama-linolensko kislino, posebno omega-6 maščobno
kislino, ki se uporablja tudi v izdelkih za nego kože.
Če prehransko dopolnilo Dr. Böhm® Isoflavon 90 mg forte obložene tablete z vitaminom B6 in
svetlinovim oljem jemljete dlje kot eno leto, vam svetujemo, da se v sklopu rednega letnega
pregleda pogovorite s svojim ginekologom. Ženskam, ki imajo ali so prebolele raka dojke,
maternice ali materničnega vratu ali imajo te vrste raka v družinski anamnezi, ter tistim z
obolenji ščitnice, se jemanje izdelka Dr. Böhm Isoflavon forte odsvetuje.

ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE
Vsak dan zaužijte 1 obloženo tableto po obroku, z nekaj tekočine. Priporočene dnevne količine
oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
Ženske, ki uživajo veliko sojinih živil, morajo biti pri uporabi prehranskega dopolnila Dr. Böhm®
Isoflavon forte pazljive, da ne presežejo najvišjega dnevnega vnosa izoflavonov 150 mg.

		

GARANCIJA KAKOVOSTI

Dr. Böhm® združuje koncentrirano moč narave z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji. Tako s
popolnoma usklajenimi sestavinami ustvarjamo zelo kakovostne izdelke, ki so namenjeni vašemu
dobremu počutju. Zdravila in prehranska dopolnila znamke Dr. Böhm® se proizvaja izključno v
Avstriji, Nemčiji in Švici v skladu z najvišjimi farmacevtskimi standardi.
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SESTAVA 1 OBLOŽENE TABLETE
Izvleček črne detelje
kar ustreza izoflavonom
Izvleček soje
kar ustreza izoflavonom
Vitamin B6 (200% PDV1)
Svetlinovo olje
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Dr. Böhm® - kakovost, ki gradi zaupanje.
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Proizvodnja v skladu z najvišjimi farmacevtskimi standardi
Optimalno odmerjanje in enostavna uporaba
Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah

Brez laktoze*, kvasa, glutena in želatine.
Primerno za vegetarijance.
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*<0,1 g laktoze na 100 g izdelka (laktoza=mlečni sladkor)

Prehransko dopolnilo za ženske nad 40. letom.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo
in raznovrstno prehrano. Za zdravje sta izjemno
pomembna raznolika in uravnotežena prehrana
ter zdrav način življenja. Shranjevati nedosegljivo
otrokom! Shranjujte na suhem in pri sobni temperaturi.

PDV = priporočen dnevni vnos
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Vsebina originalnega pakiranja:
30 obloženih tablet

MOGOČE SO VAM ZANIMIVI TUDI NASLEDNJI IZDELKI:

Dr. Böhm® Cranberry complex
tablete
– edinstvena kombinacija
izvlečkov ameriške brusnice, breze,
vodne kreše in hrena

Dr. Böhm® Buča tablete za
ženske
– visokokakovostne rastlinske
sestavine za mehur

Dr. Böhm® tablete
za kožo, lase in nohte
– za naravno lepoto od znotraj

Več informacij o izdelkih Dr. Böhm
lahko najdete na spletni strani www.dr-boehm.si

KAKOVOSTNI IZDELEK PODJETJA:

3 blagovne znamke podjetja

APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH
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Tel.: +43 316 823533-0
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E-pošta: office@apomedica.com
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