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ΣΩΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΤΟ MENOPEARL® ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ.

ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με: Kuhl H (2001) και Randolph JF κ.α. (2011)

ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΠΕΡΙΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΠΡΟΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

Τεστοστερόνη 

Οιστρογόνα

Προγεστερόνη 

ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ =
80 MG MF11RCE® + 120 MG ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ =

1  ΔΙΣΚΙΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

•   Το υαλουρονικό οξύ που περιέχει το Menopearl® ξεχωρίζει χάρη στο χαμηλό 
και τυποποιημένο μοριακό βάρος του.

•  παρουσιάζει άριστη βιοδιαθεσιμότητα – 68% μετά από 24 ώρες.

•    λαμβάνεται μέσω της διεργασίας της βιο-ζύμωσης και δεν περιέχει ζωικά 
συστατικά.

•    αυξάνει σταδιακά την περιεκτικότητα της επιδερμίδας σε νερό από μέσα προς 
τα έξω.

Υ Α Λ Ο Υ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο 
Ο Ξ Υ •    Οι ισοφλαβόνες MF11RCE® περιέχουν τυποποιημένη και εγγυημένη 

συγκέντρωση των 4 τύπων ισοφλαβόνης: 
Φορμονονετίνη, Βιοχανίνη A, Γενιστεΐνη και Δαϊδζείνη.

•    Το MF11RCE® είναι ένα ειδικό εκχύλισμα ισοφλαβόνης που εξάγεται 
από επιλεγμένα κόκκινα τριφύλλια τα οποία καλλιεργούνται σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP): 
ελεγχόμενη καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα

•    Το MF11RCE® παράγεται σύμφωνα με τους Κανόνες 
Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP): 
βέλτιστη καθαρότητα χωρίς ρυπογόνες ουσίες, αυστηρές δοκιμές προϊόντος

•    Η δραστικότητα του MF11RCE® επιβεβαιώνεται σε κλινικές μελέτες: 
για αγγειοκινητικά συμπτώματα, καταθλιπτική διάθεση, άγχος, διαταραχές στον ύπνο, κόπωση, 

κυκλοθυμία, κακή κατάσταση της επιδερμίδας, ξηρότητα στο τριχωτό της κεφαλής, 

ατροφική κολπίτιδα, δυσπαρευνία και ελαττωμένη σεξουαλική επιθυμία

ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΤΕ ΤΗ

M F 1 1 R C E ®

Προϊόν της LENUS PHARMA GesmbH -1160 Vienna/Austria

Τα πρώτα σημάδια της εμμηνόπαυσης 
συχνά εκδηλώνονται νωρίτερα απ’ όσο 
θα περίμενε κανείς και γι’ αυτόν το λόγο 
πολλές φορές παραβλέπονται.

Μειωμένη απόδοση, διαταραχή στη 
συγκέντρωση, κόπωση, διαταραχές στον 
ύπνο/αϋπνία, κυκλοθυμία, ευερεθιστότητα

Καταθλιπτική διάθεση και άγχος, εξάψεις, 
αυξημένη εφίδρωση, νυχτερινή εφίδρωση, 
μεταβολή κατανομής σωματικού λίπους, 
αύξηση βάρους

Ξηρά μαλλιά και βλεννογόνοι (όπως 
ξηρότητα του κόλπου, ξηροφθαλμία), πόνος 
κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, 
ελαττωμένη σεξουαλική επιθυμία, πόνος στις 
αρθρώσεις.

Tο MENOPEARL®  παρασκευάζεται στη Γερμανία και εισάγεται συσκευασμένο. Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 43320/09.04.19 - Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
Συμπλήρωμα διατροφής - Προειδοποιήσεις: Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας 
ισορροπημένης δίαιτας. 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. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Υπεύθυνος κυκλοφορίας σε Ελλάδα και Κύπρο: FERTILLAND PHARMA - Αθήνα - Λεωφ. Μεσογείων  2 - 4, T.K. 11527 - Τηλ.: 210 7474755 - 210 7482979 www.
fertilland.gr - www.menopearl.gr - info@menopearl.gr

Διατηρώντας τη νεανική εμφάνιση Ανακουφίζοντας τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

M E N O P E A R L® M E N O P E A R L®



Η ΣΩΣΤΗ ΔΟΣΗ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

MF11RCE® 80 MG

•    Καθαρό, συμπυκνωμένο περιεχόμενο 
80 mg του MF11RCE® σε ένα δισκίο.

•    Το MF11RCE® διακρίνεται χάρη στην άριστη 
βιοδιαθεσιμότητά του.1)

•    Οι ισοφλαβόνες είναι παρούσες ως βιολογικά δραστικές 
aglycones και ως εκ τούτου απορροφώνται εύκολα 
από το αίμα.

Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια των ισοφλαβονών επιβεβαιώνεται από 
την EFSA:

Μια πλήρης αξιολόγηση κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία έλαβε υπόψη πολλές 
επιστημονικές μελέτες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 
ενδείξεις αρνητικών επιπτώσεων σε ορμονοεξαρτώμενους ιστούς 
όπως ο μαστός, η μήτρα ή ο θυρεοειδής αδένας. Η μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια επιβεβαιώθηκε για ημερήσια δόση έως 150 mg 
ισοφλαβονών για μια περίοδο τουλάχιστον 3 ετών. Υπάρχουν 
περισσότερες αποδείξεις της ασφάλειας των ισοφλαβονών του 
MF11RCE® αναφορικά με  ορμονικές επιδράσεις, όπως υπερπλασία 
του ενδομητρίου μεταξύ άλλων.2)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

MF11RCE®

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
Το Υαλουρονικό Οξύ στο Menopearl® διακρίνεται χάρη στην άριστη βιοδιαθεσιμότητά του 7)

ΥΨΗΛΗ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 68 %
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

• Συσχετίζεται άμεσα με τη μείωση της ξηρότητας του κόλπου, την δυσπαρευνία και την ελαττωμένη  σεξουαλική επιθυμία

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 120 MG

•  Από την ηλικία των 25, η ενδογενής παραγωγή μειώνεται διαρκώς.

•  Παρουσιάζει σημαντική πτώση με την έναρξη της εμμηνόπαυσης.

•   Η φυσική συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος στην ηλικία των 50 
βρίσκεται μόλις στο 45% του επιπέδου αναφοράς.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΣΤΟ MENOPEARL® 
ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΟΙΒΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.

Το Menopearl® αυξάνει σταδιακά την περιεκτικότητα της 
επιδερμίδας σε νερό από μέσα προς τα έξω.

50-200 kDa

ca. 2000 kDa
Τοπική εφαρμογή 

κρέμας

Από το στόμα 

πρόσληψη Menopearl®

Εξαιρετικά σημαντική μείωση στα αγγειοκινητικά συμπτώματα με το MF11RCE® 3)

ΕΞΑΨΕΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΦΙΔΡΩΣΕΙΣ

p≤0,0001 μετά από 3 μήνες

Εξαιρετικά σημαντική βελτίωση στην καταθλιπτική διάθεση και το άγχος με το MF11RCE® 4)

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΓΧΟΣ

p≤0,001 μετά από 3 μήνες

Σημαντική μεταβολή στην ατροφική κολπίτιδα με το MF11RCE® 5)

ΚΑΡΥΟΠΥΚΝΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

p≤0.05

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα για το MF11CRE® στον ιστότοπο: www.mf11rce.com

Υαλουρονικό Οξύ Αλατόνερο

Σημαντική συνολική ικανοποίηση από το MF11RCE® στη βελτίωση της κατάστασης 6)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ, ΤΡΙΧΩΤΟ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ, ΚΥΚΛΟΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ

p≤0.05

Placebo MF11RCE® 

1) Red clover isoflavone metabolite bioavailability is decreased after fructooligosaccharide supplementation (Lipovac M., et al., Fitoterapia 2015, 105: 93 101)
2) Effects of a red clover extract (MF11RCE®) on endometrium and sex hormones in postmenopausal women. (Imhof M., et al. Maturitas 2006 55: 76 81)
3) The effect of red clover isoflavone supplementation over vasomotor and menopausal symptoms in postmenopausal women. (Lipovac M., et al. GynecolEndocrinol 2012 28(3): 203 207) 
4) Improvement of postmenopausal depressive and anxiety symptoms after treatment with isoflavones derived from red clover extracts. (Lipovac M., et al. Maturitas 2010 65: 258 261)
5) Red clover extract (MF11RCE®) supplementation and postmenopausal vaginal and sexual health. (Chedraui P., et al. Int J Gynaecol Obstet 2006 95(3): 296 7)
6) Effect of red clover Isoflavones over skin, appendages, and mucosal status in postmenopausal women. (Lipovac M., et al. Obstet Gynecol Int 2011: 9493021)
7) Oral administration of hyaluronan: A review. New perspectives and evidences of Exceptional HYAL, NutraCos. November/December 2011: 3 7

Η Διεθνής Εταιρεία Εμμηνόπαυσης προτείνει τις ισοφλαβόνες
ως θεραπεία πρώτης γραμμής για αγγειοκινητικά συμπτώματα
κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης.


