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# Women's Cream - Gyakran Feltett Kérdések

Meddig tart egy tubus? 

Napi 2 nyomás mellett a ciklus 2. felében használva 1,5-2 hónapig.

Van-e mellékhatása? 

Semmilyen mellékhatása nincsen!

Túl lehet-e adagolni? 

Nem! Ha valaki mégis egy egész tubusnyit magára kenne egyszerre, egyszerűen elaludna, mert

nyugtat és elernyeszti az izmokat.

Miért segít? 

Mert a benne lévő hatóanyag kompenzálja a kialakult ösztrogén- dominanciát, ezáltal

helyreállítja az egyensúlyt és így enyhíti és szünteti meg az ösztrogén dominanciás tüneteket és

szindrómákat.

Miért krém?

Mert a szájon át bevitt készítmények (tabletták) közel 90%-a elvész az emésztőrendszer és a

máj munkája révén. Így annyival több hatóanyagot kell bejuttatni, ami pedig mérgezi a májat

és mellékhatásokat okoz. 

A természetes progeszteron emésztőrendszeren keresztül való felszívódása igen gyenge, ezért

már 30 éve is injekció formájában adták. Az injekció továbbfejlesztett változata a krém. 
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A transzdermális, azaz krém formátummal majdnem 100% jut a véráramba rendkívül gyorsan

és nem terheltük a májat. A hatóanyag a bőrön és zsíron áthatolva a véráramba kerül, és majd a

véráram szállítja oda, ahová kell.

Miért természetes? 

Mivel egy a természetben előforduló növény, a mexikói vad yamsz (dioscorea villosa) gyökérből

van előállítva. Ebből a gyökérből vonjuk ki a hatóanyagot és így kerül a krémbe. Teljesen

természetazonos, a szervezet úgy ismeri fel, mint a sajátját. 

Teljesen veszélytelen, nincsenek mellékhatásai és nem lehet túladagolni. 

A krém egy olyan fejlesztés, amely egy természetben előforduló növény hatóanyagából

előállítva képes a petefészkünk által termelt progeszteronnal egy az egyben megegyező

molekulaszerkezetű és hatású hatóanyagot bejuttatni és ezáltal az ösztrogén-progeszteron

egyensúlyt helyreállítani. 

Ezen kívül a krém parabén tartósítószerektől és szintetikus gyógyszerektől mentes. 

Mint minden természetes hatóanyagnál és természetes gyógymódnál, a használata eleinte

tünet felerősödéssel jár, ami a szervezet ideiglenes reakciója a hatóanyagra és csak a valódi,

minőségi hatóanyagnál jelentkezik (silány termékeknél nem).

Lehet-e más készítmények mellett használni? 

Igen! Mivel a saját petefészkünk által termelt progeszteronnal teljesen megegyező hatóanyag

van benne (lásd természetes progeszteron), így nincs összeférhetetlenség semmilyen más

készítménnyel.
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Segít-e a krém csökken ösztrogéntermelésnél?

Igen, mivel a progeszteron rengeteg ösztrogénreceptort is képes feléleszteni, és a túl alacsony

ösztrogénszintet úgy emeli meg, hogy a kettejük közti egyensúlyt megtartja.

Ezt képtelenség előre megmondani, minden nő, minden állapot, minden betegség másképpen

és más időintervallum alatt javul és gyógyul. Mint természetes gyógymód, a gyógyulás lassú

ütemű, hiszen azt a szervezet végzi! 

Van, aki már 1 hónap után érzi a javulást, de van, aki csak fél évnél kezdi érezni. Az átlagnál 3-4

hónapnál kezdődik a gyógyulás, de ez nem vonatkozik mindenkire, főleg nem a súlyosan

ösztrogén-dominanciás nőkre. 

Értelemszerűen, minél nagyobb az egyensúlytalanság, és minél régebb óta fennáll, annál több

idő lesz helyrerakni! 

Mennyi idő alatt fogok meggyógyulni? 
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Fontos tudnivalók

Az itt leírtak nem minősülnek orvosi tanácsnak,  csak

tájékoztató jellegű információ, mely nem helyettesíti a

szakorvosi konzultációt.

Mindig fordulj kezelőorvosodhoz, hogy tanácsot kaphass

bármely egészségügyi problémával vagy állapottal

kapcsolatban.

A hatályos szabályok alapján a hivatalos állásfoglalás szerint a

termék nem rendelkezik gyógyhatással, így nem alkalmas

betegségek kezelésére, sem megelőzésre. 

Kijelentjük, hogy a hatóanyagról szóló információk a legfrissebb

kutatások alapján, az összefüggések mélyreható

tanulmányozása nyomán születtek. s azok eredményeinek

bemutatására szolgálnak az arra fogékony érdeklődők

tájékoztatásáért.
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