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MenoLife®
nr. 550

voedingssupplement

inhoud 60 capsules, 37 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
MenoLife® is een voedingssupplement dat o.a. Hop 
bevat voor de vrouw in de overgang (menopauze).

•   Vitamine D3, K2, Calcium en Magnesium 
ondersteunen de botten

•   Vitamine D3 verhoogt de opname van kalk in de 
botten

•   Vitamine B6, Vitamine B12 en Magnesium dragen 
bij tot de vermindering van vermoeidheid en de 
normale werking van het zenuwstelsel

•   Hop heeft een gunstige invloed bij  overgangs- 
verschijnselen, zoals opvliegers, prikkelbare gevoelens 
en wisselende stemmingen tijdens de overgang

•   Saffraan heeft een ontspannende invloed en is goed 
voor het behoud van een goede gemoedstoestand

Hop:
•   Bij overgangsverschijnselen
•   Bij opvliegers, prikkelbare gevoelens en 

wisselende stemmingen

Vitamine D3, K2, Calcium en Magnesium:
•   Ondersteunen de botten

Ingrediënten
Kruidenextracten, mineralen, capsulehuls (gelatine), 
vulstof (brandnetel), emulgator (zonnebloemolie), 
 vitamines.

Werkstoffen per geadviseerde dagdosering %ADH/RI* 
van 2 capsules
KRUIDENEXTRACTEN:
Bamboe silica extract (bevat 150 mg silicium) 300 mg
SoyLife® (gestandaardiseerd op 40% isoflavonen uit soja) 100 mg
Hop (Humulus lupulus strobulus extract) 100 mg
(komt overeen met 160 µg 8-prenylnaringenine)
Saffraan (Crocus sativus stigma extract) 30 mg
(gestandaardiseerd op 3% safranal)
VITAMINES:
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl) 1,4 mg 100%
Vitamine B12 (als cyanocobalamine) 2,5 µg 100%
Vitamine D3 (als cholecalciferol) 25 µg 500%
Vitamine K2 (als MK-7) 45 µg 60%
MINERALEN:
Calcium (als calciumcarbonaat) 120 mg 15%
Magnesium (als magnesiumoxide) 55 mg 15%
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

Dosering en gebruik
Dagdosering: 2 maal daags 1 capsule voor de 
maaltijd, met voldoende water innemen.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Raadpleeg altijd bij combinatiegebruik met medicijnen 
uw huisarts. Tenzij anders geadviseerd, is dit product 
niet geschikt voor vrouwen onder de 40 jaar.

Allergie-informatie
Bevat Soja (uit isoflavonen).

MenoLife is een voedingssupplement en valt in de 
categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: Nederland.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik de aangebroken blister in de 
verpakking en goed gesloten, droog, op kamer
temperatuur en altijd buiten bereik van kinderen.  
Vermijd bij het bewaren de invloed van direct zonlicht. 
De minimale houdbaarheidsdatum van dit preparaat 
staat vermeld op het doosje.

Voedingswaarde
Per 100 ml:
kcal 332
kJoule 1392
Vetten 28,3 g
verzadigde vetzuren 5,7 g

Koolhydraten 0 g
suikers 0 g

Eiwitten 20,3 g
Zout 0 g

MenoLife is een product van Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten  Nederland.
Voor informatie: www.menolife.nl

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst herzien 
in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Voor meer informatie: 
www.menolife.nl


