
Menox Xtra
Eigenschappen
Menox Xtra is een voedingssupplement op basis van verschillende
plantenextracten.

● Humulus Lupulus (hop) extract en Cimicifuga Racemosa
(zilverkaars) extract dragen bij voor een vlotte overgang,
verlichten de symptomen van de menopauze zoals warmte
opstoot, zweten, en/of rusteloosheid.

● Salvia Officinalis (salie) extract, Vitex Agnus Castus
(monnikspeper) extract en Glycine Max (soja) extract dragen bij
tot een algemeen comfort tijdens de overgang en de menopauze.

Gebruiksaanwijzing
2 capsules per dag met wat water innemen tijdens de maaltijd.

Opgelet
Menox Xtra is een voedingssupplement en mag niet als vervanging van
een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde
levensstijl worden gebruikt.

Buiten bereik van kinderen bewaren
De aangegeven dagdosis niet overschrijden. Te bewaren op een droge
plaats (15-25°C)

Niet gebruiken bij zwangerschap, tijdens de borstvoeding en bij
leveraandoeningen. Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen en over
de duur van het gebruik je arts en/of apotheker informeren.
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Menox Xtra
Samenstelling per 2 capsules

Gamma linoleenzuur (GLA) 288 mg

Glycine max L. Merrill (soja) extract  100 mg

Linum usitatissimum L. (lijnzaad) extract  100 mg

Salvia officinalis L. (salie) extract 80 mg

Humulus lupulus L. (hop) extract 50 mg

Hypericum perforatum L. (sint-janskruid) extract 50 mg

Angelica sinensis Oliv. Diels (chinese
engelwortel) extract

50 mg

Vitex agnus castus L. (monnikspeper) extract 20 mg

Vitamine E 12,6 mg   105%*

Zink (ovv zink picolinaat) 10 mg 100%*

Cimicifuga racemosa L. Nutt. A. (zilverkaars)
extract

8 mg

Vitamine D 10 μg 200%*

* RI = Referentie Inname
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Menox Xtra
Ingrediënten
Gamma linoleenzuur (GLA) - Omhulsel: Hydropropylmethylcellulose
(vega capsule) E464 - Glycine max L. Merrill (soja) extract - Linum
usitatissimum L. (lijnzaad) extract - Salvia officinalis L. (salie) extract -
Angelica sinensis Oliv. Diels (chinese engelwortel) extract - Humulus
Lupulus L. (hop) extract - Hypericum perforatum L. (sint-janskruid)
extract - Vitex agnus castus L. (monnikspeper) extract - Vulstof:
Calciumfosfaat E341 - D-alpha tocoferol acetaat (vitamine E) - Zink
picolinaat - Cimicifuga racemosa L. Nutt. A. (zilverkaars) extract -
Cholecalciferol (vitamine D)
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