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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εάν έχω ένα ή περισσότερα συμπτώματα - είναι απλά σύμπτω-
ση; Είναι ένα σημάδι πώς πλησιάζει η εμμηνόπαυση; Ή μήπως 
έχει ήδη αρχίσει;

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε διότι είναι απολύτως φυσιολογικό. 
Εάν διαβάσετε με προσοχή τον οδηγό μας, θα δείτε ότι η εμμηνό-
παυση μπορεί να γίνει μια ακόμα φυσιολογική περίοδος της ζωής 
σας,  εάν είστε πλήρως προετοιμασμένη για αυτήν.
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Οι αλλαγές συμβαίνουν από την λεπτή αλληλεπί-
δραση των ορμονών της γυναίκας. Αυτές δουλεύ-
ουν στο σώμα μας σαν αγγελιοφόροι που ελέγχουν 
και ρυθμίζουν τις μεταβολικές διεργασίες. Οι ορμό-
νες μεταφέρονται με την κυκλοφορία του αίματος 
σε συγκεκριμένα όργανα στόχους, συνδεόμενες με 
ειδικά κύτταρα που λέγονται υποδοχείς. Αυτό γίνε-
ται σύμφωνα με το μοντέλο κλειδί-κλειδαριά, που 
σημαίνει ότι κάθε ορμόνη (κλειδί) ταιριάζει μόνο με 
ένα συγκεκριμένο υποδοχέα (κλειδαριά). Επιπλέον, 
μόνο συγκεκριμένες ορμόνες μπορούν να προσδε-
θούν σε ειδικά κύτταρα των οργάνων στόχων και 
να διεγείρουν εκεί τις μεταβολικές διεργασίες.

Σε μια γυναίκα, οι θηλυκές ορμόνες, τα οιστρογό-
να και η προγεστερόνη, μεταξύ άλλων ορμονών, 
ελέγχουν την αναπαραγωγή, την ανάπτυξη των 
ωοθυλακίων, την ωορρηξία, τον σχηματισμό και 
την απόπτωση του ενδομητρίου. Η παραγωγή των 
ορμονών του φύλου αλλάζει κατά τη διάρκεια της 
ζωής, ειδικά μετά την ηλικία των 40. 

Καθώς η παραγωγή ορμονών από τις ωοθήκες 
μειώνεται η εμμηνόπαυση ξεκινά. Αυτό αλλάζει τη 
διάρκεια, τη συχνότητα και την ένταση της περι-
όδου η οποία γίνεται ακανόνιστη αρχικά και μετά 
σταματά τελείως.

Η έναρξη της εμμηνόπαυσης ποικίλει αρκετά από γυναίκα σε γυναίκα 
και οι επιπτώσεις της είναι διαφορετικές στην κάθε γυναίκα.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αρχίζουν οι ορμονικές 
αλλαγές στο γυναικείο σώμα. Τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης δεν 
αρχίζουν ξαφνικά – αρχίζουν σταδιακά.

Ε Μ Μ Η Ν Ο Π Α Υ Σ Η
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Η εμμηνόπαυση, γνωστή και ως κλιμακτήριος, 
χωρίζεται σε 3 διαφορετικές φάσεις. Η αρχή 
της εμμηνόπαυσης και η διάρκειά της ποικί-
λουν και είναι ιδιαίτερες για κάθε γυναίκα.
Μολονότι σε διαφορετική ηλικία, κάθε γυναίκα 
πρώτα θα μπει στο στάδιο της προεμμηνόπαυσης, 
ακολουθούμενο  από αυτό της περιεμμηνόπαυσης 
και τελικά τελειώνει με την μετεμμηνόπαυση.

40 45 50 55 60 65

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ-ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΥ

Αλλαγές στην περίοδο στην αρχή της εμ-
μηνόπαυσης:
• Εντονότερες ή ελαφρύτερες περίοδοι
• Περίοδοι με μεγαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια
• Κηλίδες αίματος 
• Μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια κύκλου

Προεμμηνόπαυση
Αρχίζει συνήθως 5-10 χρόνια πριν την τελευταία περίο-
δο, συνήθως περίπου στα 40 με 45. Η παραγωγή ορμο-
νών σταδιακά μειώνεται σε αυτή τη φάση και ο κύκλος 
είναι ακανόνιστος. Από την ηλικία των 40 η γυναίκα βι-
ώνει τα πρώτα συμπτώματα τα οποία όμως μπορεί να 
είναι πολύ ήπια ώστε να μην τα παρατηρεί και να μην τα 
αποδίδει στην εμμηνόπαυση.

Περιεμμηνόπαυση
Αρχίζει ένα χρόνο πριν την τελευταία περίοδο και τε-
λειώνει περίπου ένα χρόνο μετά την τελευταία περίοδο.

Μετεμμηνόπαυση
Ακολουθεί την περιεμμηνόπαυση και τελειώνει περίπου 
στην ηλικία των 65. Η φάση αυτή διαρκεί περίπου 12 
χρόνια συνολικά.
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ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ. 

 ΑΛΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ.

Τελευταία, αισθάνεστε ότι κάποιες δραστηριότητες δεν είναι τόσο 
εύκολες όσο ήταν πριν; Έχετε παρατηρήσει ότι τελευταία είναι 
δύσκολο να συγκεντρωθείτε; Μήπως τώρα χρειάζεται μεγαλύτερη 
προσπάθεια για να έχετε την ίδια απόδοση στη δουλειά, στο σπίτι, 
στον ελεύθερο χρόνο σας ή όταν γυμνάζεστε; Δεν πρέπει να ανη-
συχείτε, καθώς αυτά τα συμπτώματα είναι απολύτως φυσιολογικά 
για μια γυναίκα άνω των 40 ετών. Είναι μια αρχική ένδειξη ότι η 
εμμηνόπαυση πλησιάζει.
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Αυτή η μεταβατική ορμονική περίοδος μπορεί να 
διαταράξει τη σωματική και ψυχική ισορροπία της 
γυναίκας.

Τα πιο γνωστά συμπτώματα είναι χωρίς αμφιβολία 
οι εξάψεις και η υπερβολική εφίδρωση συνοδευό-
μενη με ταχυκαρδία και μια επακόλουθη ψυχρή αί-
σθηση. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως συμβαίνουν 
τη νύχτα με αποτέλεσμα να οδηγούν σε διαταραχές 
του ύπνου.

Εντούτοις, πολλές γυναίκες επίσης παρατηρούν μια 
αλλαγή στη διάθεσή τους. Συχνά δεν αισθάνονται ο 
εαυτός τους, έχοντας ευερεθιστότητα, επιθετικότη-
τα, έλλειψη ενέργειας, άγχος, έλλειψη συγκέντρω-
σης και μείωση της απόδοσης.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό της εμμηνόπαυσης είναι 
ότι η επιδερμίδα γερνά γρηγορότερα και χάνει την 
ελαστικότητά της. Παρατηρείται αυξανόμενος αριθ-
μός ρυτίδων και το δέρμα γίνεται πιο ξηρό και πιο 
λεπτό. 

Θα δείτε περισσότερες τρίχες από τα μαλλιά σας 
στην βούρτσα που χτενίζεστε και τα μαλλιά γίνο-
νται επίσης πιο λεπτά και πιο εύθραυστα. Παρόλα 

αυτά, αυτό είναι μέρος της φυσικής διαδικασίας 
όταν μεγαλώνουμε.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν υποφέρουν όλες οι γυ-
ναίκες από όλα αυτά τα συμπτώματα. Η συχνότητα 
και η ένταση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων 
μπορεί να διαφέρει σημαντικά από γυναίκα σε γυ-
ναίκα.

ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ. 

 ΑΛΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ.

Λόγω των ορμονικών αλλαγών στην εμμηνόπαυση οι γυναίκες εμφανί-
ζουν σωματικά συμπτώματα που μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ποι-
ότητα ζωής τους.

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Μείωση της απόδοσης, έλλειψη συγκέντρωσης, 
κούραση, διαταραχές ύπνου/αϋπνία, εναλλαγές 
διάθεσης, ευερεθιστότητα

Εξάψεις, υπερβολική εφίδρωση, νυχτερινοί 
ιδρώτες, αλλαγή στη κατανομή του λίπους στο 
σώμα, αύξηση βάρους

Ξηρότητα των μαλλιών και των μεμβρανών των 
βλεννογόνων (π.χ. ξηρότητα κόλπου, ματιών), 
πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή, απώλεια της 
libido, ενόχληση στις αρθρώσεις
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ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ;
Παρατηρήσατε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα; Χρησιμοποιώντας αυτό το test, 
μπορείτε να διαπιστώσετε γρήγορα και αποτελεσματικά εάν η εμμηνόπαυση έχει 
ήδη αρχίσει, ή αν πρόκειται να αντιμετωπίσετε αυτές τις ορμονικές αλλαγές στο 
σώμα σας στο άμεσο μέλλον.



1 Eξάψεις, εφίδρωση
(αίσθημα ζέστης, αυξημένη εφίδρωση)

2
Καρδιακά συμπτώματα
(αίσθημα παλμών, ακανόνιστος καρδιακός παλ-
μός, ταχυκαρδία, σφίξιμο στο στήθος)

3
Διαταραχές ύπνου
(δυσκολία στον ύπνο, διακοπτόμενος ύπνος,
αϋπνίες, ξύπνημα πολύ νωρίς)

4
Kαταθλιπτική διάθεση
(αποθάρρυνση, θλίψη, ξαφνική ευσυγκινησία, 
κυκλοθυμία)

5 Eυερεθιστότητα
(νευρικότητα, εσωτερική ένταση, επιθετικότητα)

6 Άγχος
(εσωτερική αναταραχή, πανικός)

7
Σωματική και ψυχική εξάντληση
(γενική επιδείνωση της απόδοσης, εξασθένηση της 
μνήμης, απώλεια συγκέντρωσης, αδράνεια)

8
Σεξουαλικά προβλήματα
(αλλαγές στη σεξουαλική επιθυμία, τη σεξουαλική 
δραστηριότητα και την ικανοποίηση)

9
Προβλήματα του ουροποιητικού
(προβλήματα κατά την ούρηση, συχνότερη ούρη-
ση, ακούσια διαρροή ούρων)

10
Κολπική ξηρότητα
(ξηρότητα και τσούξιμο στον κόλπο, δυσκολία 
κατά τη σεξουαλική επαφή)

11 Συμπτώματα αρθρώσεων και μυών
(πόνος στις αρθρώσεις, ρευματοειδή συμπτώματα)

Source: http://www.menopause-rating-scale.info/about.htm

καθόλου ήπιο μέτριο σοβαρό πολύ
σοβαρό

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ - 
MENOPAUSE RATING SCALE (MRS)

Ποια από τα παρακάτω συμπτώματα αντιμετωπίζετε αυτή την περίοδο; Για κάθε σύμπτωμα, ελέγξτε σε 

ποιό βαθμό σας επηρεάζει. Εάν δεν έχετε κάποιο από τα συμπτώματα, επιλέξτε “καθόλου”.

Παρακαλούμε συζητήστε τα αποτελέσματα με το γιατρό σας.

MENOP E A R L®
|  9
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ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ.

ΑΛΛΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ.

Πηγαίνετε να κοιμηθείτε μετά από μια γεμάτη ημέρα, ξυπνάτε στη 
μέση της νύχτας, στριφογυρνάτε και είναι αδύνατο να κοιμηθείτε 
ξανά; Αυτό συμβαίνει σε πολλές γυναίκες που έχουν φτάσει στην 
ηλικία των 40 ετών. Αυτό μπορεί σίγουρα να είναι ένα σημάδι ότι 
η εμμηνόπαυση πλησιάζει, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να σας 
ανησυχεί. Είναι απολύτως φυσιολογικό.
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Η ακριβής αναλογία των ισοφλαβονών MF11RCE® 
που περιέχονται στο Menopearl® είναι αυστηρά 
ελεγχόμενη. Αυτές οι ισοφλαβόνες παράγονται από 
ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας κόκκινα τριφύλλια.

Ο μοναδικός συνδυασμός των ισοφλαβονών 
MF11RCE®  και του υαλουρονικού οξέος στο  
Menopearl® είναι κατάλληλος για όλες τις γυναίκες 
στην εμμηνόπαυση.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MENOPEARL®

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥMF11RCE®

ΑΠΛΑ  1  ΔΙΣΚΙΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

MENOPEARL® 
Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΟΥ

Το Menopearl® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που αναπτύχθηκε 
ειδικά για να υποστηρίξει τη γυναίκα από τα πρώτα σημάδια της εμμη-
νόπαυσης. Το Menopearl® θα σας συνοδεύσει από την προεμμηνόπαυ-
ση έως τη μετεμμηνόπαυση.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ.

ΑΛΛΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ.

ΧΩΡΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

Πάρτε 1 δισκίο με κάποιο υγρό, είτε μαζί είτε μετά από ένα γεύμα. Δώστε στο Menopearl® λίγο 
χρόνο, καθώς η δράση του δεν είναι άμεση. Το Menopearl® πρέπει να το πάρετε για τουλάχιστον 
2 μήνες για να μπορέσουν να φανούν οι βοηθητικές δράσεις του.

Το Menopearl® δεν έχει ζωικά συστατικά και λακτόζη.



12  | MENOP E A R L®

ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΠΕΡΙΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΠΡΟΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

Τεστοστερόνη 

Οιστρογόνα

Προγεστερόνη 

Τροποποιημένο σύμφωνα με: Kuhl H (2001) und Randolph JF et al (2011)

ΟΙ ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΕΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ
Οι ισοφλαβόνες είναι καθαρά φυτικής προέλευσης 
ουσίες με δομή παρόμοια με τα οιστρογόνα. Οι ισο-
φλαβόνες μπορεί να έχουν οιστρογονικές και αντι-
οιστρογονικές επιδράσεις στους υποδοχείς οιστρο-
γόνων του ανθρώπινου σώματος. Αυτό εξαρτάται 
από τα επίπεδα των οιστρογόνων και από τη φάση 
της εμμηνόπαυσης στην οποία βρίσκεται η γυναίκα:

•  Όταν υπάρχει ανεπάρκεια οιστρογόνων, οι ισο-
φλαβόνες συνδέονται με τους υποδοχείς των οι-
στρογόνων και έχουν επιδράσεις παρόμοιες με 
τις ορμόνες που παράγει το σώμα της γυναίκας 
αλλά σε ηπιότερη μορφή.

•  Όταν τα οιστρογόνα είναι αυξημένα, οι υποδο-
χείς καταλαμβάνονται επίσης, αλλά τα οιστρο-
γόνα που παράγονται από το σώμα της γυναί-
κας δεν μπορούν πια να δράσουν.

Οι ισοφλαβόνες μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις 
διαδικασίες των θηλυκών ορμονών του σώματος με 
αυτό τον τρόπο. Παίζουν έναν σημαντικό ρόλο και 
στις τρεις φάσεις της εμμηνόπαυσης. 

Συνιστάται να παίρνετε τις ισοφλαβόνες από την 
αρχική φάση γιατί μπορούν να προλάβουν την στα-
διακή απευαισθητοποίηση των οιστρογονικών υπο-
δοχέων καθώς η εμμηνόπαυση προχωρά.

MENOPEARL® ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ
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Το MF11RCE® είναι ασφαλές για μακροχρόνια χορήγηση:

Η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η ανοχή του MF11RCE® 
έχουν ενδελεχώς μελετηθεί και επιβεβαιωθεί.

Το MF11RCE® είναι καθαρά φυτικής προέλευσης και είναι πολύ 
καλά ανεκτό.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) επιβεβαιώνει την 
ασφάλεια της μακροχρόνιας λήψης των ισοφλαβονών.

Οι ισοφλαβόνες συνιστώνται για την ανακούφιση των εμμηνο-
παυσιακών συμπτωμάτων από την Διεθνή Εταιρεία Εμμηνόπαυ-
σης (IMS).
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ΗΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ

ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΜΩΣ,

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΚΑΠΩΣ

ΑΤΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΗΣ.

Μήπως κάποιες φορές λέτε στον εαυτό σας…. «Δεν αισθάνομαι 
τόσο ελκυστική όπως παλιά. Γιατί η επιθυμία μου για σεξ έχει 
μειωθεί;» Αυτό μπορεί να είναι μια ένδειξη ότι αρχίζουν οι ορμο-
νικές αλλαγές. Εντούτοις, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου. 
Ακόμη και αν οι περίοδοί σας είναι πιο αραιές και ακανόνιστες 
ή αισθάνεστε ξηρότητα στον κόλπο. Με μια φυσική και ασφαλή 
προσέγγιση για το σώμα σας, μπορείτε να απολαύσετε την σεξου-
αλικότητά σας χωρίς προβλήματα ακόμη και στην εμμηνόπαυση.
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MF11RCE®

ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ

ΗΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ

ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΜΩΣ,

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΚΑΠΩΣ

ΑΤΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΗΣ.

Το MF11RCE® είναι ένα ειδικό εκχύλισμα που εξάγεται από επιλεγ-
μένα κόκκινα τριφύλλια, το οποίο έχει μια ακριβώς προσδιορισμένη 
και αυστηρά ελεγμένη αναλογία των τεσσάρων πιο σημαντικών ισο-
φλαβονών: Φορμονονετίνη, Βιοχανίνη Α, Γενιστεΐνη και Δαϊδζείνη.

Η αποτελεσματικότητα ενός προϊόντος που προέρ-
χεται από φυτά εξαρτάται από την σύνθεση, την 
ποιότητα καθώς και τη συγκέντρωση των συστα-
τικών. Και οι τρεις αυτοί παράγοντες λαμβάνονται 
υπόψη στο Menopearl®.
Βασισμένη σε πολλά χρόνια επιστημονικής έρευνας, 
η σύνθεση του Menopearl® αποδείχτηκε ότι είναι ο 
πιο αξιόπιστος συνδυασμός.
Μόνο τα κόκκινα τριφύλλια που καλλιεργούνται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις αυστηρές 
προδιαγραφές του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρα-
κτικής (GAP) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
του Menopearl®. Οι πιο αυστηρά ελεγχόμενες δια-
δικασίες εφαρμόζονται στην παραγωγή για να δι-
ασφαλιστούν η άριστη σύνθεση και η καθαρότητα 
των ισοφλαβονών.

Κλινικά δεδομένα από την ερευνητική ομάδα 
του Landsteiner Institute επιβεβαιώνουν ότι το 
MF11RCE® σε δόση 80mg:

•  Βοηθά να παραμείνετε ήρεμη και άνετη κατά 
τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης 

•  Βοηθά να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα που 
σχετίζονται με την  εμμηνόπαυση όπως οι εξά-
ψεις, οι εφιδρώσεις, η ανησυχία και η ευερε-
θιστότητα  

ΦΟΡΜΟΝΟΝΕΤΙΝΗ
ΒΙΟΧΑΝΙΝΗ Α

ΓΕΝΙΣΤΕΪΝΗ
ΔΑΪΔΖΕΙΝΗ
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ΟΙ ΡΥΤΙΔΕΣ ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ

ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΑΝ.

ΑΛΛΑ Ο,ΤΙ ΜΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΥ

Έχετε παρατηρήσει τελευταία ότι το δέρμα σας είναι πιο ξηρό και 
ίσως με περισσότερες ρυτίδες; Ή μήπως αισθάνεστε ότι ο κόλπος 
σας δεν είναι όσο υγρός ήταν παλιότερα; Αυτό είναι αποτέλεσμα 
της απόλυτα φυσιολογικής μείωσης της περιεκτικότητας υαλου-
ρονικού οξέος στο σώμα σας. Το υαλουρονικό οξύ είναι απολύ-
τως απαραίτητο για τη ρύθμιση της υγρασίας του δέρματος και 
των μεμβρανών των βλεννογόνων, και ακόμη για τη λίπανση των 
αρθρώσεων. Τα μαλλιά και τα νύχια σας επίσης χρειάζονται υα-
λουρονικό οξύ για να είναι δυνατά και να μη γίνονται εύθραυστα.
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Το υαλουρονικό οξύ υπάρχει φυσιολογικά στο σώμα 
μας. Δρα σαν λιπαντική ουσία  στις αρθρώσεις και σε 
συγκεκριμένους ιστούς. Το οξύ αυτό βρίσκεται κυρί-
ως στο δέρμα και τις μεμβράνες των βλεννογόνων, 
τα οστά, τους χόνδρους των αρθρώσεων, το αρθρι-
κό υγρό των αρθρώσεων και το υαλοειδές σώμα των 
ματιών.

Κατά τη γέννηση ο καθένας έχει συγκεκριμένο ποσο-
στό υαλουρονικού οξέος το οποίο μειώνεται συνεχώς 
με την ηλικία. Μειώνεται δε απότομα ειδικά κατά την 
εμμηνόπαυση. Στην ηλικία των 50 ετών, τα επίπεδα 
του υαλουρονικού οξέος είναι μόνο στο 45% της αρ-
χικής τιμής.

Εξαιτίας της δομής του, το υαλουρονικό οξύ έχει την 
ικανότητα να δεσμεύει πολύ μεγάλες ποσότητες νε-
ρού. Αυτό έχει θετική επίδραση στην ισορροπία του 
νερού του σώματός μας και αφήνει το δέρμα μας ελα-
στικό και απαλό.

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
ΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
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ΟΙ ΡΥΤΙΔΕΣ ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ

ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΑΝ.

ΑΛΛΑ Ο,ΤΙ ΜΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΥ
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Παράγεται στη Γερμανία

και συσκευάζεται από τη:

Lenus Pharma GesmbH

Vienna/Austria

ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΣΤΟ MENOPEARL®

ΔΡΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
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εφαρµογή
κρέµας

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΞΑΨΗ ΑΛΛΑ ΚΡΥΩΝΩ.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ;

Το υαλουρονικό οξύ είναι γνωστό από τη βιομηχανία 
των καλλυντικών όπου συχνά χρησιμοποιείται σαν 
συστατικό στις κρέμες. Εντούτοις, το υαλουρονικό οξύ 
όταν εφαρμόζεται με αυτό τον τρόπο μπορεί μόνο να 
εισχωρήσει στις εξωτερικές στοιβάδες της επιδερμίδας.

Θα έπρεπε να παίρνουμε υαλουρονικό οξύ ειδικά 
όταν το δέρμα γίνεται πιο ξηρό και περισσότερο 
ευαίσθητο και οι πρώτες ρυτίδες εμφανίζονται. Εύ-
θραυστα μαλλιά και νύχια, ξηρότητα κόλπου, ξηρά 
μάτια και προβλήματα στις αρθρώσεις είναι ακόμη 
σημάδια ότι η περιεκτικότητα του υαλουρονικού 
οξέος μειώνεται. Συστηματική πρόσληψη υαλουρο-
νικού οξέος εφοδιάζει το δέρμα και τις μεμβράνες 
των βλεννογόνων με επιπλέον υγρασία. Έτσι οι γυ-
ναίκες μπορούν να αντιμετωπίσουν την φυσιολογι-
κή διαδικασία γήρανσης. 

Είναι απολύτως ασφαλές να πάρετε υαλουρονικό 
οξύ από το στόμα. Μέσω της κυκλοφορίας του αί-
ματος, το υαλουρονικό οξύ φτάνει σε όλες τις στοι-
βάδες του δέρματος και εμφανίζει τις σημαντικές 
του επιδράσεις.

Το Menopearl® περιέχει υαλουρονικό οξύ το οποίο 
ξεχωρίζει για το χαμηλό μοριακό του βάρος. Αυτό 
έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να απορροφηθεί  
γρήγορα μέσω του γαστρεντερικού συστήματος.

Το υαλουρονικό οξύ στο Menopearl® λαμβάνεται 
μέσω της διεργασίας της βιο-ζύμωσης και δεν 
περιέχει ζωικά συστατικά.
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ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΞΑΨΗ ΑΛΛΑ ΚΡΥΩΝΩ.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ;

Κάθε γυναίκα το έχει πιθανά βιώσει. Ντύνεστε κατάλληλα ανάλο-
γα με τον καιρό και μετά κάποια στιγμή λούζεστε στον ιδρώτα, 
παρόλο που δεν κάνει καθόλου ζέστη. Βγάζετε κάποια ρούχα, 
ανοίγετε το παράθυρο, και μετά αισθάνεστε πάλι άνετα. Μετά από 
λίγο, ξαφνικά αισθάνεστε παγωμένη. Αν αισθάνεστε κάτι τέτοιο 
τελευταία πιο συχνά μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι ορμονικών 
αλλαγών το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό για τις γυναίκες 
στη διάρκεια της εμμηνόπαυσης.
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U N C O M P R O M I S I N G  W O M A N

www.menopearl.gr
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ΧΩΡΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

Συμπλήρωμα διατροφής.  Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Τα συμπληρώματα διατροφής 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά 
παιδιά. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον 
γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. 
Παρασκευάζεται στη Γερμανία και εισάγεται συσκευασμένο • Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 43320/09-04-2019 • Το προϊόν δεν 
υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας σε Ελλάδα και Κύπρο: FERTILLAND PHARMA Αθήνα - Λεωφ. Μεσογείων 2 - 4, T.K. 11527
Τηλ.: 210 7474755 -210 7482979  - www.fertilland.gr - E-Mail: info@menopearl.gr
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο: www.menopearl.gr 


