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Menopace® Plus  
από τη  VITABIOTICS
Διπλή συσκευασία δισκίων Menopace® 
Original & δισκίων βοτάνων
(28Tabs & 28Tabs)
Τo Συμπλήρωμα Διατροφής Menopace® 
Plus 56 Τabs αποτελεί ειδική σύνθεση 26 
συνολικά θρεπτικών συστατικών για τις 
γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση 
και στην  περίοδο μετά από αυτή και 
αντιμετωπίζουν έντονα μετεμμηνοπαυσιακά 
συμπτώματα. Περιέχει ενισχυμένο 
συνδυασμό βιταμινών και μετάλλων 
με δισκία βοτάνων απαραίτητα για την 
αντιμετώπιση επίμονων συμπτωμάτων της 
εμμηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις.  
Τα δύο δισκία λαμβάνονται μαζί μία φορά 
την ημέρα με το κύριο γεύμα. 
Το προϊόν περιέχει τα δισκία Menopace® 
Original που χωρίς να περιέχουν ορμόνες ή 
άλλες φαρμακευτικές ουσίες, συμβάλλουν 
με τα θρεπτικά συστατικά τους στη 
φυσιολογική ρύθμιση της ορμονικής 
δραστηριότητας, στη φυσιολογική 
λειτουργία της καρδιάς, στη διατήρηση της 
καλής υγείας των οστών, των χόνδρων 
και των δοντιών (Βιταμίνη D, μαγνήσιο), 
στην παραγωγή ενέργειας και ενίσχυσης 
του ανοσοποιητικού (Β12, Fe, χαλκός) 
και τέλος, στη διατήρηση της υγείας 
των μαλλιών και του δέρματος (βιοτίνη, 
Βιταμίνη C). Τα δισκία βοτάνων περιέχουν 
επιπρόσθετη ποσότητα εκχυλίσματος σόγιας 
(φυτοοιστρογόνο) αλλά και εκχύλισμα από 
φασκόμηλο, από πράσινο τσάι και από 
λιναρόσπορο (λιγνάνες) που όλα μαζί από 
κοινού προστατεύουν τα κύτταρα από το 
οξειδωτικό στρες προάγοντας με φυσικό 
τρόπο την υγεία και ευεξία της γυναίκας 
κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης.

Menopace® Night  
από τη VITABIOTICS
Για γυναίκες με ανήσυχο ύπνο,  
κατά την εμμηνόπαυση ή και μετά
Το Συμπλήρωμα Διατροφής Menopace® 
Night 30 Τabs αποτελεί εξειδικευμένη 
σύνθεση 24 θρεπτικών συστατικών 
με  πολυβιταμίνες, μέταλλα και ειδικά 
ιχνοστοιχεία για τη διατροφική υποστήριξη 
των γυναικών που βρίσκονται στην 
εμμηνόπαυση ή και στην περίοδο μετά 
από αυτήν και αντιμετωπίζουν έντονα 
συμπτώματα εμμηνόπαυσης, με κυρίαρχο 
αυτό της διαταραχής του ύπνου. Το δισκίο 
λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, το βράδυ 
μαζί με το φαγητό. Το προϊόν περιέχει όλα τα 
θρεπτικά συστατικά των δισκίων Menopace® 
Original, δεν περιέχει ορμόνες ή άλλες 
φαρμακευτικές ουσίες ενώ παράλληλα, 
συμβάλλει με το εκχύλισμα ισοφλαβονών 
σόγιας (φυτοοιστρογόνα) και τα επιπρόσθετα 
εκχυλίσματα βοτάνων, όπως το χαμομήλι 
και ο λυκίσκος, στη βέλτιστη χαλάρωση. Το 
αμινοξύ τριπτοφάνη που περιέχει το δισκίο 
δρα συνεργικά με τα εκχυλίσματα στο 
νευρικό σύστημα συμβάλλοντας σε έναν 

ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο. 

Τα προϊόντα δεν περιέχουν γλουτένη, 
ούτε λακτόζη και είναι κατάλληλα για 
χορτοφάγους.

Διατίθενται από την PRISUM HELLAS SA

Menopace® Original 30 Τabs  
από τη VITABIOTICS
Για γυναίκες κατά την έναρξη  
των διαταραχών της περιόδου,   
κατά την εμμηνόπαυση και μετά 
Τo Συμπλήρωμα Διατροφής Menopace® 
Original 30 Τabs αποτελεί ολοκληρωμένο 
συνδυασμό βιταμινών και μετάλλων 
απαραίτητα για την υποστήριξη του γυναικείου 
οργανισμού από την έναρξη των διαταραχών 
της εμμήνου ρύσης (κλιμακτήριος), κατά τη 
διάρκεια της εμμηνόπαυσης αλλά και μετά. 
Το Menopace® Original συμβάλλει, χωρίς να 
περιέχει φαρμακευτικές ουσίες και ορμόνες, 
αλλά με εκχύλισμα ισοφλαβόνων σόγιας 
(φυτοοιστρογόνα που μιμούνται τη δράση 
των κανονικών οιστρογόνων) και βιταμίνη Β6, 
στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας 
του γυναικείου οργανισμού που σταδιακά 
παρουσιάζει μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων, 
καθώς προχωρά προς την εμμηνόπαυση 
προκαλώντας μια σειρά συμπτωμάτων 
ήπιας, μέτριας ή και σοβαρής έντασης. Με 
22 θρεπτικά συστατικά και με τη λήψη ενός 
μόνο δισκίου την ημέρα κατά τη διάρκεια του 
κυρίως γεύματος, το δισκίο απελευθερώνει 
σταδιακά τα θρεπτικά συστατικά του, χωρίς 
να ενοχλεί το στομάχι. Συμβάλλει στην 
ανακούφιση από τις εξάψεις και από τη 
ξηρότητα του κολπικού βλεννογόνου λόγω 
της βιταμίνης Β6, στη φυσιολογική λειτουργία 
της καρδιάς (Β1) και στο φυσιολογικό 
μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης (Β12, Β6, B9), 
στη διατήρηση της καλής υγείας των οστών, 
των χόνδρων και των δοντιών (Βιταμίνη D, 
μαγνήσιο), στην παραγωγή ενέργειας και 
ενίσχυσης του ανοσοποιητικού (Β12, Fe, 
χαλκός) και τέλος, συμβάλλει στη διατήρηση 
της καλής υγείας των μαλλιών και του 
δέρματος (βιοτίνη, Βιταμίνη C).

MENOPACE® ORIGINAL 
Δεν υπάρχει χρόνος για παύση. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά και μετά την εμμηνόπαυση
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