
   

Съдържа 500 mg масло от вечерна иглика 
| 100 меки желатинови капсули

Вечерната иглика има красиви жълти 
цветове, които се отварят с настъпването 
на тъмната част на деня, затова и се на-
рича „вечерна“. Популярността й се дължи 
на маслото и неговия уникален състав 
- изключително богат и ценен източник 
на полиненаситени мастни киселини, 
каквито са представителите на омега-6 
есенциалните мастни киселини, а именно 
линолеинова (линолова) и гама-линоле-
нова киселина. Освен ненаситени мастни 
киселини маслото съдържа Витамин Е и 
витамин В6, които му придават допълни-
телна полза в гамата от полезни свойства.
Обикновено се приема при следните 
състояния:

ПРИ ХОРМОНАЛНИ ПРОМЕНИ 
ПМС | ендометриоза | менопауза | 
репродуктивни нарушения | 
безплодие
Предменструалният синдром (ПМС), 
предшестващ менструалния цикъл, се 
характеризира с емоционална лабилност 
и честите промени в настроението, по-
вишен апетит към сладки храни, болка в 
гърдите, поява на акне, може да бъде пре-
дотвратен при редовен прием на масло от 
вечерна иглика.
Постигането на хормонален баланс (нор-
мални нива на естроген, прогестерон, про-
лактин) повишава значително възмож-

ността от зачеване при жени, планиращи 
бременност. 
Приемът на масло от вечерна иглика е с 
благотворен ефект и за облекчаване на 
някои от проявите, свързани с настъпва-
нето на менопаузата, а именно горещи 
вълни, нарушения в съня, промени по 
кожата, склонност към депресия.

ВИСОК ХОЛЕСТЕРОЛ И СЪРДЕЧНО 
- СЪДОВИ ПРОБЛЕМИ
Маслото от вечерна иглика допринася за 
намаляване на лошия холестерол и балан-
са при високо кръвно налягане.

ПРОБЛЕМИ СЪС СТАВИТЕ, КОЖАТА 
И КОСАТА
Маслото от вечерна иглика е богато на 
Омега-6 мастни киселини, благодарение 
на които се подобрява състоянието на ста-
вите, кожата и косата.
Антиоксидантната активност в маслото от 
вечерна иглика спомага за ограничаване 
на  възпалението при ставни проблеми. 
Рисков фактор за развитието на различни 
костно-ставни проблеми (артрит, остеопо-
роза) са хормоналните промени, настъп-
ващи при менопаузата. Маслото от вечер-
на иглика балансира хормоналните нива.

Маслото се предлага в меки капсули, 
удобна форма за дозиране и лесни за 
поглъщане.

Предназначение: Допринася за нормал-
ната функция на половата, ендокринната 
и сърдечно-съдовата системи. Действа 
благотворно върху предменструалния 
синдром, за поддържане на нормалния 
менструален цикъл, повлиява благопри-
ятно симптомите по време на менопауза-
та. Допринася за нормалното състояние на 

кожата и за добър тонус.
Съставки: пречистено масло от вечерна 
иглика. За капсулата: желатин (животин-
ски), глицерол (E422), пречистена вода.

Не съдържа: ядки, глутен, зърнени кул-
тури, пшеница, мая, лактоза, изкуствени 
оцветители, консерванти, риба, млечни 
продукти, яйца, захар, ГМО, хексан.

Дозировка: Възрастни - 2 пъти по една 
капсула дневно (при необходимост по 
преценка на специалист максимум до  
6 000 mg дневно). При деца под 12 години: 
по преценка на специалист. За перорален 
прием. Капсулите се приемат несдъвка-
ни с достатъчно количество течност (за 
предпочитане вода). Продължителност на 
употреба: 2-3 месеца или по препоръка на 
специалист.
Хранителна добавка. Да не се превишава 
препоръчителната дневна доза. Да не се 
използва като заместител на разнообраз-
ното и балансирано хранене и здравослов-
ния начин на живот!
Съхранение: в затворена опаковка при 
температура 5-25 °С, на сухо и защитено от 
светлина  място, недостъпно за деца.
Продуктът е произведен в Полша.

Дистрибутор: Натурпродукт ООД, България, 
1592 София, бул. „Христофор Колумб” 64, 
тел.: (02) 979 12 19,
www.naturprodukt.bg
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