FICHA TÉCNICA MENOTRATE
Prímula, Borragem, Linhaça e Vitamina E

Menotrate é rico em ômega 3, 6 e 9, é indicado para auxiliar os sintomas apresentados
na menopausa (dores nas mamas, fogachos, distúrbios hormonais, desordens ósseas
(osteoporose), auxiliar no controle da pressão arterial e colesterol) e no alívio dos
sintomas relacionados a TPM (Tensão Pré-Menstrual), tudo isso graças a presença do
Óleo de Prímula. Por apresentar em sua composição também o Óleo de Borragem,
Menotrate auxilia a regulação dos hormônios femininos, como: estrogênio,
progesterona e prolactina, favorecendo o sistema reprodutor.
Menotrate conta também com os efeitos positivos do Óleo de Linhaça, um alimento
funcional que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, melhora o fluxo intestinal,
dentre outros efeitos. E por fim, a Vitamina E, com seu potente efeito contra o stress
oxidativo causado pelos radicais livres, age retardando o envelhecimento celular e
melhorando o sistema imunológico.
BENEFÍCIOS DO Menotrate
•
•
•
•
•
•

Auxilia na redução dos níveis de colesterol e controle da pressão arterial;
Auxilia na redução dos sintomas da menopausa e TPM;
Auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares;
Melhora o funcionamento intestinal;
Retarda o envelhecimento celular e é coadjuvante no tratamento do
ressecamento excessivo da pele;
Efeito positivo no funcionamento do sistema imunológico.

RECOMENDAÇÃO DE USO
Tomar 2 cápsulas ao dia ou a critério médico/nutricionista. Consumir este produto
conforme recomendação da ingestão descrita na embalagem.
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APRESENTAÇÃO
Frasco com 60 cápsulas oleosas de 1000mg.

RECOMENDAÇOES GERAIS
Este não é um alimento baixo ou reduzido em gorduras saturadas.
Não contém glúten.
Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade.
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