
MenoHop 90C NEW
Fyto-oestrogenencombinatie bij overgangsverschijnselen

Productbeschrijving

MenoHop helpt om de overgang op een zachte manier te begeleiden. In MenoHop
worden 2 uiterst krachtige fyto-oestrogenen gecombineerd: hop en soja. Van hop bestond reeds lange tijd het vermoeden dat dit een
invloed heeft op de vrouwelijke cyclus. Toen de hopoogst nog manueel gebeurde, werden de hoppluksters korte tijd na het begin
van de oogsttijd ongesteld, ongeacht het tijdstip van hun cyclus. Een onderzoeksteam van de Gentse Universiteit slaagde erin om de
molecule 8 prenylnaringenine (8-PN) of hopeïne uit hop te isoleren, het krachtigste fyto-oestrogeen tot op heden gekend. Hopeïne
helpt om de korte termijnklachten tijdens de menopauze zoals warmte-opwellingen, prikkelbaarheid, slapeloosheid te verminderen.
Het productie- en applicatie proces van 8-PN is gepatenteerd door Metagenics. In MenoHop wordt hopeïne gecombineerd met soja-
extract, een ander fyto-oestrogeen dat zeer rijk is aan isoflavonen. Wetenschappelijk onderzoek heeft verschillende
gezondheidsbevorderende eigenschappen van isoflavonen op langere termijn aangetoond, zoals bij de preventie van osteoporose
en ter vermindering van het risico op cardiovasculaire incidenten. 

Ingrediënten

INGREDIENTEN PER CAPSULE

Hopextract (Humulus lupulus) gestandaardiseerd op hopeïne 200 mg

8-prenylnaringenine 200 µg

Soja-extract (Glycine max) gestandaardiseerd op isoflavonen 50 mg

soja-isoflavonen 20 mg

Hulpstoffen: dicalciumfosfaat, gelatine, magnesiumstearaat, siliciumdioxide,

kleurstof capsule: ijzeroxide en titaandioxide

Verpakking

90 capsules

Gebruik

1 capsule per dag of zoals aanbevolen

Voorzorg

Niet gebruiken bij zwangerschap en voorgeschiedenis van hormoonafhankelijke kankers.
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De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
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