
Kullanma Kılavuzu
Proxywomen 30 Saşe

Proxywomen® , güçlü ant�oks�dan �çer�ğ� �le  yumurta kal�tes� ve döllenme başarısını artırarak 

kadın üreme sağlığı ve gebel�k oranı artışını destekley�c� takv�yed�r. Özell�kle PCOS 

semptomlarının azalmasında etk�nl�ğ� kanıtlanmıştır.

PROXYWOMEN Ned�r?

PROXYWOMEN’un İÇERİĞİNDEKİ AKTİF MADDELERİN ROLÜ?

Myo İnos�tol yumurtlama yeteneğ�n� gel�şt�r�r, �nsül�n kullanma becer�s�ne yardımcı olarak pcos olan
kadınlarda hormonal denge sağlar. Oks�dat�f stres üzer�ndek� nötrley�c� etk�s� �le, uterus ve yumurtalık-
larda oluşab�lecek endometr�os�s, enflamasyon g�b� hasarların önlenmes�ne yardımcı olarak gebel�k
oluşumu �ç�n uterusu hazırlar.

İÇERİK
Myo İnos�tol, L-Arj�n�n, Rhod�ola Rosea Ekstres�, V�tam�n E, Koenz�m Q10, Lep�dyum (Maca),

V�tam�n C, Turnera (Dam�ana), Ç�nko, Dem�r, V�tam�n A, V�tam�n D, Bakır, V�tam�n B12, Fol�k

As�t, Selenyum, V�tam�n B6

KONTRENDİKASYONLARI VE YAN ETKİLER
Proxywomen Saşe �le �lg�l� b�l�nen b�r kontrend�kasyon veya yan etk� yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ

• Proxywomen’u günün herhang� b�r saat�nde kullanab�l�rs�n�z.
• Hek�m�n�z�n başkaca b�r öner�s� yoksa, günde 1 kapsül almanız öner�l�r. 
• Hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından öner�len dozda kullanınız.  

PROXYWOMEN hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından tek başına ya da başka b�r
tedav�ye destek sağlamak amacıyla öner�leb�l�r. 

ÖNEMLİ BİLGİLER
Ambalaj üzer�ndek� son kullanma tar�h�ne d�kkat ed�n�z.

Takv�ye ed�c� gıdalar normal beslenme yer�ne geçemez.

Hastalıkların önlenmes� veya tedav� ed�lmes� amacıyla kullanılmaz.

Tavs�ye ed�len günlük alım dozunu aşmayınız.

Ham�lel�k ve emz�rme dönem� �le hastalık veya �laç kullanılması durumlarında doktorunuza 

danışınız.

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’n�n altındak� oda sıcaklığında saklayınız. Ser�n ve kuru b�r yerde muhafaza 
ed�lmes� öner�l�r. Çocukların göremeyeceğ� ve er�şemeyeceğ� b�r yerde muhafaza ed�n�z.

PROXYWOMEN 30 Saşe �çeren kutularda sunulmaktadır. 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

RAF ÖMRÜ
24 ay

Ruhsat Sah�b�
Orthogen İlaç Sağlık H�z. San. T�c. Ltd. Şt� 
Mustafa Kemal Mah. 2124.Cad. No:22/1 Çankaya/Ankara

TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY NO
004793-19.10.2018

MENŞE ÜLKE

TÜRKİYE(Gıdanın ana b�leşenler�n�n menşe ülkes�, gıdanın menşe ülkes�nden farklıdır.

www.orthogen.com.tr
Detaylı b�lg� �ç�n:

Lep�dyum(Maca)Ekstres� Maca kökünden yapılan takv�yeler, bey�n ve h�pofiz bez� arasındak� bağlantı-
yı güçlend�r�r. Hormonal dengen�n düzelt�lmes�nde ve l�b�do artışında etk�l�d�r. Aynı zamanda enerj� 
sev�yes�n� artırır. 2000 yıldır doğurganlığı artırmak, dayanıklılık ve enerj� ver�c� olarak kullanılmaktadır.
Hormonal denge (östrojen, progesterone denges�) LH hormonu da, doğurganlıkta bel�rg�n artış ve 
bağışıklık s�stem�n�n güçlenmes�n� sağlar.


