
новий натуральний комплекс
для повноцінного життя
при менопаузі



Спосіб застосування:  Вживати по 1-2 капсули на добу  
незалежно від прийому їжі.
Курс прийому: 3-6 місяців.

Форма випуску: 30 капсул.

ПОВНОЦІННЕ ЖИТТЯ ПРИ МЕНОПАУЗІ ...

Рекомендації до застосування:

новий натуральний комплекс
для повноцінного життя при менопаузі

 ■ Зменшує нейровегетативні прояви 1,2,3,4,6,8

 ■ покращує психоемоційний стан 1,4,5

 ■ попереджує виникнення вікових порушень в період гормональної  перебудови 2,3,7

1 капсула містить активні інгредієнти:
cтандартизовані екстракти EUSA і NATUREX (Франція)

Червоної конюшини / Trifolium pratense 150 мг

Шавлії / Salvia officinalis 100 мг

Звіробою / Hypericum perforatum 60 мг

Дуднику / Angelica sinensis 45 мг

Циміцифуги / Black Cohosh/Cimicifuga racemosa 25 мг

 ♦ припливи жару 
 ♦ нічну пітливість

 ♦ Знижує тривожність, нервоЗність, напруженість, пригніченість 

 ♦ серцево-судинних роЗладів, остеопороЗу

 ✔ сприяє адаптації жіночого органіЗму до вікових 
Змін в період пременопауЗи та менопауЗи 

 ✔ нормаліЗує функціональний стан ріЗних органів та 
систем жінки (нервова та статева системи, молочні 
ЗалоЗи, шкіра) в період гормональної перебудови 

 ✔ попереджує виникнення вікових роЗладів у 
клімактеричний та постклімактеричний період

Гормональна перебудова та зниження рівня естрогенів в період менопаузи  напряму відображається на 
самопочутті жінки. Якщо в дітородномі віці завдяки естрогенам жінка захищена від серцево-судинних 
захворювань, остеопорозу, то в період менопаузи доводиться боротись з недугами без гормональної 
підтримки. Допомога негормональним натуральним комплексом  МЕНОМЕДІН® полегшить перехідний 
період і подарує повноцінне життя при менопаузі.

... ДОПОМАГАЄ ЖІНКАМ В ПЕРІОД ГОРМОНАЛЬНОЇ ПЕРЕБУДОВИ 



ефективність використання компонентів  МЕНОМЕДІН®  в ході клінічних досліджень

Компоненти натурального комплексу МЕНОМЕДІН® ® як окремо, так і в поєднаннях ретельно вивчені в міжнародних 
наукових центрах та клініках і довели свою ефективність у полегшенні симптомів менопаузи.

Загальна оцінка середньої кількості припливів жару

(TSIRHF) в балах при прийомі екстракту шавлії 6

оцінка ваЗомоторних симптомів по

менопауЗальній рейтинговій шкалі (MRS) 3, %
оцінка припливів жару в балах 4 

оцінка психовегетативних менопауЗальних симптомів

по шкалі індексу купермана (KI) 9, %
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Рекомендації до застосування:

... ДОПОМАГАЄ ЖІНКАМ В ПЕРІОД ГОРМОНАЛЬНОЇ ПЕРЕБУДОВИ 

ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я



збалансоване поєднання компонентів у фітокомплексі МЕНОМЕДІН®

дозволяє максимально ефективно та безпечно

полегшити симптоми менопаузи

Екстракт червоної конюшини містить ізофлавони, які володіють естрогеноподібною дією, зв’язуються з естрогеновими 
рецепторами, що дозволяє зменшити припливи жару, надмірну пітливість та сухість статевих органів. Зменшення 
кардіо-васкулярних ризиків пов’язано з наявністю ізофлавонів, які сприяють розширенню судин та покращенню 
ліпідного обміну. Геністеїн  запобігає втраті кісткової тканини та пригнічує її резорбцію, що дозволяє запобігти розвитку 
остеопорозу.

Екстракт кореневища циміцифуги  чинить естрогеноподібний ефект, зв’язується з рецепторами естрогенів та реалізує 
свої ефекти через дофамінергічні або серотонінергічні механізми знижуючи вироблення гонадотропних гормонів, що 
дозволяє зменшити  припливи жару, нічну пітливість, покращує сон в період менопаузи, знижує болючість менструацій 
в пременопаузі.

Екстракт шавлії  завдяки наявності флавоноїдів та терпенів нормалізує надмірну активність гіпоталамуса, яка вини-
кає внаслідок дефіциту естрогенів, в результаті чого зменшується нічна пітливість і припливи жару. Вплив активних 
компонентів на холінергічну систему покращує когнітивні функції, пам’ять та увагу.

Екстракт звіробою  містить гіперцин та гіперфорин, які здатні гальмувати зворотнє захоплення моноамінів (дофаміну, 
норадреналіну, серотоніну), впливати на ГАМК рецептори зменшуючи прояви депресії, неспокою, напруженості, 
тривожності та безсоння.

Дудник китайський містить лігустілід, полісахариди ферулову кислоту, які полегшують вазомоторні клімактеричні 
прояви, покращують циркуляцію крові, володіють гіпотензивним, антисклеротичним та антиагрегантним ефектом.

ТОВ Нутрімед
вул. Предславинська, 43/2, 3 поверх
03150 Київ, Україна
Т  044 454 01  01
info@nutrimed.ua
www.nutrimed.ua

МЕНОМЕДІН® - найкраще, що створене природою для допомоги при  менопаузі!

вироблено із
стандартизованих рослинних екстрактів

(EUSA і NATUREX, франція)
у відповідності до міжнародних стандартів

ISO/HACCP


