
Suchá a citlivá 
sliznice

Uklidňující dotek:



BIOAKTIVNÍ OMEGA 7

Uklidňující dotek pro suchou a citlivou sliznici
•• speciálně vyvinuto pro období menopauzy
•• vysoce kvalitní formule rakytníku (SBA24)
•• obzvláště bohatý zdroj vitaminu A

Takové potíže mohou snadno 
zhoršit kvalitu života. Mnoho pří-
znaků souvisí s menopauzou a 
narušením hormonální rovnováhy 
těla, které mají vliv na zdraví a stav 
sliznic.

Vlhké sliznice fungují lépe
Je důležité, abyste udržovali tyto 
biologicky aktivní membrány ve 
výborném stavu a zabránili tak je-
jich vysychání.
Vyschlá sliznice totiž ztrácí schop-
nost vykonávat své základní funk-
ce, mezi které patří obrana před 
vstupem patogenů a nečistot do 
vašeho těla a ochrana tělesných 
tkání před dehydratací.
Sliznice žaludku a zažívacího trak-
tu dokonce pomáhá při vstřebá-
vání a přeměně živin, které jsou 
potřebné pro podporu základních 
funkcí těla.

Bioaktivní Omega 7 od Pharma Nord je speciálně vyvinutý pro ženy v období 
menopauzy, kterým pomáhá při potížích se suchou sliznicí. 

Cítíte na sobě příznaky suchosti?
Mnoho lidí, zejména žen, dosáhne životní eta-
py, kdy doslova „vysychají“. Jejich sliznice ztrá-
cejí schopnost zvlhčování a to může způsobit 
nepříjemné příznaky, jako jsou suché oči či 
vaginální suchost.



BIOAKTIVNÍ OMEGA 7

Uklidňující dotek pro suchou a citlivou sliznici

Vyberte si to, co funguje
Pro to, aby vaše sliznice zůstaly zdravé 
a zachovaly si svoji funkci, můžete sami 
hodně udělat a to především pomocí 
zdravého životního stylu. Pijte dostatek 
vody a jezte vyváženou stravu, která 
dodá vašemu tělu všechny potřebné ži-
viny.  
Jedním z vitaminů, který je zvláště důle-
žitý pro udržení normálního stavu sliz-
nic, je vitamin A. Ten je také prospěšný 
pro naši pokožku a zrak.

Rakytník - jeden z nejbohatších 
přírodních zdrojů vitaminu A
Jedním z nejbohatších zdrojů vitaminu 
A v přírodě jsou bobule a semena rakyt-
níku. S přípravkem Bioaktivní Omega 7 
od Pharma Nord dodáváte svým slizni-
cím vysoké množství biologicky dostup-
ného vitaminu A, který se získává jak 
z bobulí, tak ze semen rakytníku. Tím je 
zajištěn optimální obsah nutričních lá-
tek.

Bioaktivní Omega 7 je lepší volba
– a tady je pět důvodů:

 1  Jeho populární formule SBA24 je 
přesně ta, která se často používá 
ve vědeckém výzkumu.

 2  Extrakt se vyrábí jak z plodů, 
tak ze semen rakytníku, a díky 
tomu poskytuje optimální směs 
účinných látek.

 3  Metoda extrakce je ekologická 
a organická bez použití 
rozpouštědel.

 4  Díky extrémně šetrnému 
výrobnímu procesu nedochází ke 
ztrátám biologicky aktivních látek.

 5  Kapsle jsou baleny v hygienických 
blistrech, aby byly zajištěny 
optimální hygienické zásady a 
trvanlivost přípravku.



400 metrů čtverečních jemné tkáně, 
která vyžaduje vaši péči
Některé z nejdůležitějších částí vašeho těla jsou ty, kterým zrovna člověk 
nevěnuje velkou pozornost – alespoň ne, když fungují správně. Příkla-
dem jsou právě sliznice.
Sliznice pokrývají celkovou plochu 400 metrů čtverečních, což je pro 
představu podobná velikost jako plocha prostorného rodinného domu. 
Tyto jemné tkáně lemují prakticky každý otvor těla, včetně očí, uší, úst, 
nosu, pochvy či otvoru močové trubice. Stejně tak dýchací a trávicí sou-
stava jsou tvořeny jednou velkou sliznicí.

Zkrátka vaše sliznice se o vás řádně postarají, pokud pro ně uděláte to-
též.

Chcete-li si přečíst více informací o přípravku 
Bioaktivní Omega 7, navštivte naše webové 
stránky www.pharmanord.cz.
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Bezplatná zákaznická linka: 800 100 622 • www.pharmanord.cz

doplněk stravy


