KOSTTILLSKOTT MED POLLENEXTRAKT
FÖR KLIMAKTERIET

Sérélys®, kapslar med pollen
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Kosttillskott
Förpackningsstorlekar:
30 kapslar för 1 månads användning
(tillhandahålls ej inledningsvis)
60 kapslar för 2 månaders användning

Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen.
Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en
varierad kost och en hälsosam livsstil.
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Sammansättning

1

Sérélys kapslar innehåller PureCyTonin (renat
pollenextrakt) och vitamin E. Vitamin E bidrar till att
skydda cellerna från oxidativ stress.
Sérélys® har ingen hormonell effekt och innehåller
inga fytoöstrogener.
®

Antal värmevallningar

Värmevallningar

Pollen är ett alternativ, utan hormonell effekt, för
att minska obehag och besvär under klimakteriet/
menopaus. Sérélys® innehåller PureCyTonin®, en
sammansättning av renat pollenextrakt med ursprung
i naturlig råvara (pollen). Pollen/renat pollenextrakt
bidrar till välmående under klimakteriet/menopaus.
Klassiska besvär och obehag som värmevallningar
minskar när du använder renat pollenextrakt. Pollen
bidrar också till vitalitet, motståndskraft och en
känsla av energi.
®

2
Månader med behandling

Ref: Winther K. m.fl., Climacteric 2005; 8: 162-170

3
p<0,001 mot baseline
p<0,026 mot placebo

Hur tar jag Sérélys®
Det är rekommenderat att ta 1 kapsel dagligen. Sérélys® börjar verka gradvis och det
kan behövas minst 6-8 veckors användning innan du märker av de positiva effekterna.
Kontinuerlig, daglig, användning krävs för att upprätthålla effekten.

Sérélys® kapslar är resultatet av patenterade bioteknologiska metoder. Dessa gör
det möjligt att utvinna den inre aktiva delen av pollenkornet (cytoplasman) från det
styva yttre skalet som innehåller ämnen som man kan vara allergisk mot (allergener).
Tekniken utvecklades för över 20 år sedan i Sverige och än i dag kommer råvaran i
Sérélys® från svenska åkrar.

Skal + allergener

Bioaktiv cytoplasma

PureCyTonin® är huvudbeståndsdelen i Sérélys®. Den är sammansatt av aktiva
beståndsdelar från specifika renade pollenextrakt (från råg, tall, hundäxing och majs).
Dessa bidrar till att minska menopausala problem som till exempel värmevallningar.

Ingen hormonell effekt. Passar för de flesta kvinnor.
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