
Menopause Support 1
tabletter (MA3938)

Ett utmärkt allmänt verkande preparat för en behaglig 
övergångsålder. En behaglig övergångsålder avgörs till stor 
del av hur balanserad kroppen är i inledningen av klimak
teriet (förklimakteriet). Bästa resultat uppnås om intaget 
börjar före förändringarna under förklimakteriet.

Förändringar i övergångsåldern kan inträffa utan besvär. 
Symptom som t.ex. humörsvängningar, vallningar och 
minskad bentäthet är kopplade till obalanser i kroppen 
orsakade av gifter från matsmältningssystemet. Våra över
gångspreparat hjälper till att bibehålla balansen, stärker 
funktionerna som är klimakterierelaterade och gör över
gången smidig och enkel. Kroppen får hjälp både före och 
under klimakteriet. Om preparatet tas i förebyggande 
syfte stärks kroppen för ett effektivt avlägsnande  
av orenheter.

Örterna i MA 3938 är sammansatta med exakta propor
tioner och bearbetas enligt traditionell, ayurvedisk metod. 
Det ökar biotillgängligheten för viktiga näringsämnen. Det 
skapar även synergism − den samlade effekten är mycket 
större än verkan av de enskilda örterna. 

•	 Torkad Ingefära och peppar ökar biotillgänglighet. 

•	 Lodha Tree och Sensitive Plant hjälper till att stärka 
livmodern och balansera Apana Vata (nedåtgående 
energiflöde), Ranjaka Pitta (välfungerande blod och 
leverfunktion) och Bhrajaka Pitta (huden). 

•	 Arjuna hjälper till att balansera känslorna. 

•	 Amla stärker alla vävnader och hjälper kroppen att  
effektivt ta upp kalcium.

Kontraindikationer: Rekommenderas inte vid tarmbesvär 
eller stenos, atoni, blindtarmsinflammation, inflammatorisk
grovtarmssjukdom (Crohns sjukdom), magsmärtor av okänd 
anledning, allvarlig uttorkning.

Innehåller: Amla, grape, asoka, tinnevelly senna, ateesh 
meetha, indian sarsaparilla, stone crusher plant, black 
pepper, arjuna, ginger, lodhra, sensitive plant, liquorice, 
nut grass, gum arabic, calcium carbonate.
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Menopause Support 2
tabletter (MA3939)

För en behaglig övergångsålder med stabila känslor, god 
cirkulation och stadig temperaturbalans. Menopause 
Support 2 (MS2) används för att stärka effekterna av 
Menopause Support 1 (MS1). MS2 är särskilt gynnsam för 
balansering av Pittarelaterade faktorer, t.ex. temperatur
balans och blodflöde.

Menopause 2 hjälper till att stabilisera känslor samt främjar 
cirkulationen och fuktbalansen i kroppen. Preparatet hjälper 
till att hålla kroppens kanaler öppna så att temperatur
balansen enkelt kan bibehållas. Använd preparatet tillsam
mans med Menopause 1 under inledningen av klimakteriet 
(förklimakteriet).

•	 Myrrh och Silk Cotton Tree hjälper till att stärka livmo
dern. Mango Kernel, Silk Cotton Tree och Myrrh hjälper 
till att balansera och reglera blodflödet i livmodern. 

•	 Amla hjälper till att stärka alla vävnader och ökar bio
tillgängligheten samt upptagningen av kalcium.

Kontraindikationer/försiktighetsåtgärder: Kan orsaka 
lättare förstoppning − ta 1 tablett Triphala vid sänggående 
om det inträffar..

Innehåller: Amla, myrrh, fire flame bush, silk cotton 
tree, cobra’s saffron, mango, bael, velvet leaf, java plum, 
liquorice, gum arabic, calcium carbonate.


