
Productinformatie

WOMEN´S MOOD
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Wij raden u aan deze informatie goed te lezen,
ook als u Women´s Mood al eerder heeft gebruikt.
Het is mogelijk dat de informatie inmiddels is
gewijzigd.

WOMEN´S MOOD is een voedingssupplement en
speciaal ontwikkeld voor vrouwen in de overgang.

TOEPASSING
- voor meer geestelijke energie
- bij spanning en inspanning
- bij innerlijke onrust
- bij stemmingswisselingen
- bij snel geïrriteerd zijn

SAMENSTELLING
1 capsule bevat:

ADH
Bèta-caroteen 5 mg
Vitamine B1 (thiamine HCl) 1,6 mg 114%
Vitamine B2 (riboflavine) 1,4 mg 88%
Vitamine B3 (Nicotiamide) 20 mg 110%
Vitamine B5 

(calciumpantothenaat) 6 mg 100%
Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) 4 mg 200%
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 5 µg 500%
Vitamine M (Foliumzuur) 100 µg 50%
Vitamine C (ascorbinezuur) 150 mg 250%
Vitamine E (d-alfa-tocofol) 19 mg 190%
Koper (aminozuur gecheleerd) 1 mg 90 %
Magnesium (aminozuur gecheleerd) 20 mg 7 %
Mangaan (aminozuur gecheleerd) 5 mg 143 %
Molybdeen (aminozuur gecheleerd) 30 µg 20 %
Selenium (methionine) 100 µg 143 %
Zink (aminozuur gecheleerd) 7 mg 47 %
Gluthation (gereduceerd) 30 mg
Liponzuur 2 mg
Leucocyanid/OPC 20 mg
Taurine 220 mg
Co-enzym Q10 2 mg
Hulpstoffen: gelatine (omhulsel) - cellulose (vul-
stof) - magnesiumstearaat (smeermiddel)

WOMEN´S MOOD kan samen met andere mid-
delen gebruikt worden. 

AANBEVOLEN DOSERING
1 capsule per dag op een vast tijdstip. Innemen
met water. (Voedingssupplementen worden niet
als substituut voor een gevarieerde voeding
gebruikt). Wij raden u aan de aanbevolen
dagelijkse dosis niet  te overschrijden.

BEWARING EN HOUDBAARHEID
- Bewaar bij kamertemperatuur (15-25 graden

Celsius).
- Bewaar op droge plaats in de originele ver-

pakking.
- Gebruik het product niet nadat de houd-

baarheidsdatum is verlopen.
Let op de hoidbaarheidsdatum op de 
verpakking.

- Houd Women’s Mood buiten het bereik van
kinderen.

ANDERE PRODUCTEN VAN CARE FOR
WOMEN

Verschijnselen Product

Bij opvliegers Women’s
Bij nachtelijk zweten Menopause

Bij vermoeidheid Women’s 
Voor meer energie Energy

Sombere gevoelens Women’s 
Voor een goede Mental Health
gemoedsrust
Maandagochtendgevoel

Voor een regelmatige Women’s 
menstruatie Menstrual Care
Ongemakken voorafgaand 
aan de menstruatie

Droogheid van de vagina Women’s 
Personal Gel

Voor soepele gewrichten Women’s Joint

Voor een goede en Women’s Sleep
gezonde nachtrust

Voor een goede conditie Women’s 
van de hart- en bloedvaten Prevention
en de botten 

Voor een goede blaas- en Women’s 
nierfunctie en voor een Intimate
sterke blaas

WEL OF NIET IN DE OVERGANG?
Indien u niet zeker weet of u in de overgang bent,
bestaat er nu een menopauzetest: de MenoClear.
De MenoClear is eenvoudig in gebruik en heeft
een betrouwbaarheid van maar liefst 99,8%. De
werking is vergelijkbaar met die van een zwanger-
schapstest.

DATUM LAATSTE WIJZIGING: 
april 2006.



GEZOND DOOR DE PERIODE VAN DE OVERGANG KOMEN? WIJ HELPEN U!
Care for Women kan veel voor u betekenen. Care for Women is dé organisatie als het gaat om kennis
en kunde over deze fase in uw leven.

Care for Women is oorspronkelijk opgericht om vrouwen goede informatie te geven over de overgang.
Zo hebben wij een uitgebreide website www.careforwomen.nl, het eigentijdse magazine ‘Care for
women’ en voor wie nog meer wil weten het boek ‘Opvliegers, liever niet!’.
Of het gaat om verschijnselen als opvliegers, stemmingswisselingen, vermoeidheid, sombere buien of
urineverlies, u kunt voor alles bij ons terecht.

Ook is Care for Women de organisatie waarbij de overgangsconsulenten zijn aangesloten. De over-
gangsconsulente is een nieuw beroep. Bij de overgangsconsulente kunt u terecht voor een persoonlijk
advies, gesprek of overleg. Zij wordt inmiddels door de meeste zorgverzekeraars, zonder doorverwijz-
ing van de huisarts, (gedeeltelijk) vergoed.

UW RISICO OP HART- EN VAATZIEKTEN, BORSTKANKER, DIABETES EN OSTEOPOROSE
NEEMT TOE.
Tijdens de overgang neemt ook uw risico op hart- en vaatziekten, borstkanker, diabetes en osteoporose
toe. De overgangsconsulente heeft zich naast de bekende overgangsverschijnselen daarom ook gespe-
cialiseerd in deze aspecten en kan u daarom helpen gezond ouder te worden. Indien u wenst, kijkt zij
naar uw risicoprofiel op hart- en vaatziekten, waarbij zij uw bloeddruk, cholesterol, suiker en uw BMI
controleert. Via de overgangsconsulente kunt u ook middels een urinetest uw risicoprofiel op osteo-
porose laten vaststellen.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.careforwomen.nl of bel naar een consulente bij
u in de buurt via telefoonnummer 0900-1481 (€ 0,35 p/m).
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