
PARAGESTO

Apresentação
Embalagem de 60 cápsulas

S U P L EM ENTO A L I M E NTA R

Indicações
Indicado para síndrome pré-menstrual.

Indicado no caso de pré-menopausa e menopausa.

Indispensável para a manutenção da massa óssea.

Atenua os sintomas de irritabilidade e falta de líbido.

Toma diária recomendada (TDR)
Síndrome Pré-menstrual:

2 Cápsulas por dia, a partir do 14º dia do ciclo menstrual, até ao

aparecimento da menstruação.

Pré-Menopausa:

1 Cápsula por dia, durante os primeiros 22 dias do ciclo.

Menopausa:

1 Cápsula, 2 a 3 vezes por dia.

Características
Wild Yam
Combate os afrontamentos, reforça a massa óssea, diminui

consideravelmente os sintomas indesejáveis ao nível

pré-menstrual (tensão mamária, retenção de líquidos, etc.).

Promove a fecundação, preserva a secreção do endométrio,

tem propriedades diuréticas naturais, restaura e mantém a

libido. Intervém no equilíbrio do sono e do humor, e participa no

mecanismo de combustão das gorduras em energia.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime

alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida

saudável.

Conservar na embalagem original protegida da luz, em local

seco e a temperatura inferior a 25°C.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi

estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante

estes períodos não é recomendado.

O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade

ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

Ingredientes

Extrato deWild Yam
(Dioscorea compositae)
padronizado a 16%
de diosgenina

300 mg 900 mg600 mg -

Antiaglomerante: Dióxido de silício.

Por
1 Cápsula

TDR
(3 Cápsulas)

TDR
(2 Cápsulas) % VRN*

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de outubro de 2011.

Cápsula: Gelatina, Dióxido de Titânio (Corante).


