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MENOX 45 – pre obdobie menopauzy. Zloženie/ 1 tableta: mikrokryštalická celulóza (plnidlo); 300 mg extraktu z koreňov
rastliny Žeruchy peruánskej tj. „Maca horská“ (LEPIDIUM MEYENII Walp.); fosforečnan vápenatý (plnidlo); 100 mg extraktu
z kvitnúcich vrcholkov rastliny Hloh obyčajný (CRATEAGUS MONOGYNA Jacq.); 100 mg extraktu z kvetov rastliny Ďatelina
lúčna (TRIFOLIUM PRATENSE L.); 20 mg koreňa rastliny Ploštičník strapcovitý (CIMICIFUGA RACEMOSA (L.) Nutt.);
hydroxypropyl metyl celulóza (E464 – leštiaca látka); 10mg zinku (Zn- oxid zinočnatý); stearan horečnatý (emulgátor); oxid
kremičitý (protispekavá látka); oxid titaničitý (E171 – farbivo), oxid železitý (E172 železitá červeň – farbivo). Obsah balenia:
30 tabliet = 30,975 g (1 tableta=1,0325 g). Výrobok obsahuje 50,36% rastlinného extraktu. Priemerné nutričné hodnoty: na 1
tabletu: 0,6 kcal = 2,6 kJ; na 100 g: 60,4 kcal = 253,0 kJ. Na 1 tabletu: sacharidy 133,5 mg; bielkoviny 6 mg; tuky 6 mg; 10mg
zinku (100 % DDD). Doporučená denná dávka: 1 tableta ráno počas jedla. Tento výrobok nie je liekom, jedná se o doplnok stravy
na rastlinnom základe. Nie je vhodné prekračovať doporučené denné dávkovanie. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej
stravy. Nie je vhodný pre deti, tehotné, kojace ženy a osoby s neznášanlivosťou niektorej z použitých surovín. V prípade choroby
pečene, alebo podozrenia na pečeňové ochorenie, prípravok neužívajte. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávajte
v uzatvorenom obale na suchom a čistom mieste pri max.teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným svetlom. Spotrebujte
do dátumu uvedeného na obale výrobku. Distribútor: WORLD CZ s.r.o., Drtinova 12, 150 00 Praha 5, Česká republika. Výrobca:
vyrobené v EU.
MENOX 45 – pro období klimakteria. Složení/1 tableta: mikrokrystalická celulóza (plnidlo); 300mg extraktu z kořenů rostliny
Řeřicha peruánská neboli „Maca horská“ (LEPIDIUM MEYENII Walp.); fosforečnan vápenatý (plnidlo); 100mg extraktu z
kvetoucích vrcholků rostliny Hloh obecný (CRATEAGUS MONOGYNA Jacq.); 100mg extraktu z květenství rostliny Jetel
luční (TRIFOLIUM PRATENSE L.); 20mg kořene rostliny Ploštičník hroznovitý (CIMICIFUGA RACEMOSA (L.) Nutt.);
hydroxypropyl metyl celulóza (E464 - leštící látka); 10mg zinku (Zn - oxid zinečnatý); stearan hořečnatý (emulgátor); oxid
křemičitý (protispékavá látka); oxid titaničitý (E171 - barvivo), oxid železitý (E172 železitá červeň - barvivo). Obsah balení: 30
tablet = 30,975 g (1 tableta=1,0325 g). Výrobek obsahuje 50,36 % rostlinného extraktu. Průměrné nutriční hodnoty: Na 1 tabletu:
0,6 kCal = 2,6 kJ; Na 100 g: 60,4 kCal = 253,0 kJ. Na 1 tabletu: sacharidy 133,5 mg; bílkoviny 6 mg; tuky 6 mg; 10mg zinku (100
% DDD); Doporučená denní dávka: 1 tableta ráno během jídla. Tento výrobek není lékem, jedná se o doplněk stravy na rostlinné
bázi. Není vhodné překračovat doporučené denní dávkování. Nepoužívejte jako náhradu pestré a vyvážené stravy. Není vhodné
pro děti, těhotné ženy, kojící ženy a osoby s nesnášenlivostí některé z použitých surovin. V případě jaterního onemocnění, nebo
podezření na jaterní onemocnění, přípravek neužívejte. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v uzavřeném obalu
na suchém a čistém místě při max.teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním světlem. Spotřebujte do data uvedeného na
obalu výrobku. Distributor: WORLD CZ s.r.o., Drtinova 12, 150 00 Praha 5, Česká republika. Výrobce: vyrobeno v EU
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MENOX 45 – für den Zeitraum der Wechseljahre. Zusammensetzung/1 Tablette : mikrokristalline Zellulose (Füllstoff);
300mg Extrakt von Wurzeln der Maca-Pﬂanze (LEPIDIUM MEYENII Walp.); Kalziumphosphat (Füllstoff); 100mg Extrakt
von blühenden Spitzen der Pﬂanze Weissdorn(Hagedorn) - (CRATEAGUS MONOGYNA Jacq.); 100mg Extrakt aus den
Blühten der Pﬂanze Wiesen-Klee(Rotklee) - (TRIFOLIUM PRATENSE L.); 20mg Wurzeln der Pﬂanze Trauben-Silberkerze
(CIMICIFUGA RACEMOSA (L.) Nutt.); HydroxypropylMethylzellulose (E464 - Imprägniermittel); 10mg Zink (Zn - Zinkoxid);
Magnesiumstearat (Emulgator); Siliciumdioxid (Trennmittel); Titandioxid (E171 - Farbstoff), Eisenoxide und -hydroxide (E172
rote Farbpigmente). Füllmenge: 30 Tabletten = 30,975 g (1 Tablette=1,0325 g). Das Produkt enthält 50,36 % von Pﬂanzenextrakt.
Durchschnittliche Nährwerte: 1 Tablette: 0,6 Kcal = 2,6 Kj; Für 100 g: 60,4 Kcal = 253,0 Kj. 1 Tablette: Kohlenhydrate 133,5
mg; Proteine 6 mg; Fette 6 mg; 10mg von Zink (100 % RDA). Empfohlene tägliche Dosierung: 1 Tablette am Morgen beim
Essen. Dieses Produkt ist kein Medikament, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf pﬂanzlicher Basis. Sie sollten die maximale
Tagesdosis nicht überschreiten. Verwenden Sie nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie
auch eine gesunde Lebensweise. Es ist nicht geeignet für Kinder, Schwangere, stillende Frauen und Personen mit Intoleranz
gegenüber einer von verwendeten Zutaten. Im Falle der Leberkrankheiten, oder Vermutung einer Lebererkrankung, sollten Sie
dieses Produkt nicht verwenden. Auβer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Lichtgeschützt, kühl (max. bis 25
°C) und trocken in verschlossener Verpackung lagern. Verwenden Sie nicht nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen
Verfallsdatums. Vertrieb durch: WORLD CZ s.r.o./GmbH/, Drtinova 12, 150 00 Prag 5, Tschechische Republik. Hergestellt in
der EU.
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MENOX 45–pour la période de ménopause.Ingrédients par 1 comprimé: cellulose microcristalline (agent de charge); 300 mg
extrait de racines de Maca (LEPIDIUM MEYENII Walp.); phosphate calcique (agent de charge); 100 mg extrait de sommités
ﬂeuries d´aubépine (CRATEAGUS MONOGYNA Jacq.); 100 mg extrait de partie aérienne de trèﬂe des prés (TRIFOLIUM
PRATENSE L.); 20 mg - racines d´actée à grappes (CIMICIFUGA RACEMOSA (L.) Nutt.); hydroxypropylmethylcellulose
(E464,agent d´enrobage); 10 mg de zinc (Zn) – oxyde de zinc (100% AJR); stéarate de magnésium (émulsiﬁant); dioxyde
de silicium (anti-agglomérant); oxyde de titane (E171, colorant), oxyde de fer (E172,colorant). Contenu de l´emballage: 30
comprimés = 30,975 g (1 comprimé=1,0325 g). Le produit contient 50,36% d´extraits de plantes. Valeurs nutritives moyennes: 1
comprimé: 0,6 kCal – 2,6 kJoules; 100 g: 60,4 kCal – 253,0 kJoules; 1 comprimé: Glucides 133,5 mg – Protides 6 mg – Lipides
6 mg, Zn 100% AJR. La portion recommandée à consommer chaque jour/Posologie: 1 comprimé par jour le matin au repas.
Attention: Ce produit n’est pas un médicament, il s’agit d’un complément alimentaire à base de plantes. Il ne faut pas dépasser la
portion recommandée à consommer chaque jour. Les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substitut d’un
régime alimentaire varié et équilibrée et d’un mode de vie sain.Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes
allaitantes et aux personnes souffrant d’intolérance à un des ingrédients utilisés. Dans le cas d´une maladie du foie ou de maladie
hépatique suspectée ne prenez pas le produit. Il faut tenir le produit hors de la portée des jeunes enfants. A conserver à l’abri de
la lumière, dans un endroit propre et sec jusqu´a une maximale de température 25°C. À consommer de préférence avant la date
indiqué sur l´emballage. Distribution :WORLD CZ s.r.o.,Drtinova 12,15000 Prague, République tchèque. Produit dans l´UE.

