60+

Når hetetoktene
melder seg

50+

• Humørsvingninger
• Lite energi/tretthet
• Søvnforstyrrelser
• Hetetokter/nattesvette
• Humørsvingninger
• Lite energi/tretthet
• Søvnforstyrrelser
• Redusert sexlyst

Når du vil være
smidig og sterk

40+

Plagsomme symptomer

Hormoner i ulage

Alder

• Bentap
• Tørr skjede
• Muskel- og leddplager

Femarelle®-produktene er satt sammen for å gi
kvinner en trygg og effektiv behandling av plager
som følger i tiden rundt overgangsalderen og
videre fremover.
For mer informasjon om produktene og hvordan
de kan bedre din livskvalitet, se nettsiden
www.femarelle.no og følg oss på Facebook.

Produsert av:
Se-cure Pharmaceuticals Ltd
Distribueres av:
Arcon Norway as, 4801 Arendal
Tlf: 35 35 00 37
salg@arcon-norway.no
www.femarelle.no
* Helsepåstandene vedrørende Femarelle®-produktene er basert på
påstander for vitaminene B2, B7, B6 og D3 som er godkjente av EFSA.

Søker du en
sikker og effektiv
løsning på problemer med
hetetokter

humørsvingninger

søvnforstyrrelser

tørr skjede

redusert sexlyst

nattesvette

ledd- og muskelplager

Femarelle® Rejuvenate
- for deg som er 40+
Enten du er i 40-, 50-, eller 60-års alderen, finnes
det et Femarelle®-produkt som er tilpasset dine
behov.
Femarelle®-produktene er utviklet for å hjelpe kvinner
gjennom de forskjellige fasene av overgangsalderen
og bidra til balanse og forbedret livskvalitet. De er
dokumentert effektive for kvinner som opplever
forskjellige plager og ubehag etter hvert som
østrogennivået i kroppen synker med alderen.
Østrogenproduksjonen i kroppen blir mindre og mindre,
mens plagene som følger blir stadig større. Overgangsalderen kan for mange starte med plager som kan være
diffuse og ikke så enkle å kjenne igjen, som for eksempel
søvnvansker, tretthet, glemsomhet, redusert sexlyst og
humørsvingninger. Over tid kan det utvikle seg til plager
og problemer som er mer kjente og tydelige, og som
kan være ødeleggende for livskvaliteten, som hetetokter
og nattesvette. Etter hvert, i den tredje fasen, kan en del
av disse symptomene føles lettere og gradvis forsvinne,
men som et resultat av synkende og lave østrogennivåer
over tid, har risikoen for en rekke alvorlige helsetilstander
økt - og disse kan bli akutte om de ikke forebygges.
Selv om alle symptomene og plagene har sammenheng
med redusert østrogenproduksjon i kroppen, vil
opplevelsen av disse og behovene for noe som hjelper
variere over tid. Det som begynner så smått i 40-årsalderen er svært forskjellig fra det som skjer når
hetetokter kan sette inn for fullt etter fylte 50, og også
fra behovene når 60 er passert og risikoen for bl.a.
benbrudd kan ha utviklet seg til nye høyder.

Finn det produktet som best
passer dine behov.

Femarelle® Rejuvenate inneholder vitaminene riboflavin (B2)
og biotin (B7) som kroppen trenger og som nærer hud og hår, er
nødvendig for en god og energigivende fordøyelse, reduserer
tretthet og utmattelse og bidrar til normal psykisk funksjon*.
I tillegg har dette produktet selvsagt substansen DT56a hentet
fra økologisk dyrket, fermentert soya som alltid har vært
nøkkelen til Femarelles veldokumenterte effekter. Femarelle®
Rejuvenate er det produktet som best kan gi bedre livskvalitet
hos kvinner i 40-årsalderen som har en eller flere av de typiske
plagene for denne fasen av overgangsalderen.

Femarelle® Recharge
- for deg som er 50+
Femarelle® Recharge er satt sammen for å lindre og fjerne
plager som hetetokter, nattesvette, humørsvingninger og
søvnforstyrrelser. Men også redusert sexlyst, uro og engstelse
kan ha negativ innflytelse på velvære og livskvalitet i denne
livsfasen. Femarelle® Recharge er samme produkt som den
originale Femarelle®, men er nå tilsatt vitamin B6. Vitamin B6
bidrar til hormonell balanse, energiomsetning, psykisk funksjon,
reduserer tretthet og utmattelse og forsterker dermed de gode
effektene som har gjort Femarelle® til en favoritt blant kvinner
med overgangsplager i en rekke land*.

Femarelle® Unstoppable
- for deg som er 60+
Femarelle® Unstoppable tilfører kroppen kalsium og vitamin D3
som er nødvendige substanser for at kroppen skal kunne bygge
nytt og sterkt benvev. Vitaminene B2 og B7 er viktige for at det
skal dannes friskt og sunt overflatevev i skjeden og urinveiene, for
en god og energigivende fordøyelse og for å redusere tretthet*.
En rekke studier har dessuten dokumentert at DT56a, som er et
ekstrakt hentet fra økologisk dyrket, fermentert soya, også kan
styrke skjelettet og overflatevevet. Kombinasjonene av disse
substansene kan dekke viktige behov hos kvinner som er 60 år
og eldre.

