DOMENIU DE UTILIZARE
Supliment alimentar
Evecare® capsule
Număr de înregistrare: 1998/21.03.2007
Denumire produs
Evecare® capsule
Forma farmaceutică
capsule
Ingrediente:
Saraca indica (extract din scoarță), Dashamoola (combinație ayurvedică: Aegle marmelos,
Gmelina arborea, Oroxylum indicum, Clerodendrum phlomidis, Stereospermum chelonoides,
Desmodium gangeticum, Uraria picta, Solanum indicum, Solanum surattense, Tribulus
terrestris/Colții-babei), Symplocos racemosa (extract din scoarță), Tinospora cordifolia
(extract din tulpină), Solanum nigrum/Zârnă (extract din planta întreagă), Boerhaavia
diffusa (extract din rădăcină), Asparagus racemosus/Sparanghel (extract din rădăcină),
Kasisa godanti bhsama, Aloe vera (extract din frunză), Santalum album/Santal (extract din
lemn), Cyperus rotundus (extract din tuberculi), Adhatoda vasica (extract din frunză),
extract din Triphala (Emblica officinalis/Agrișe-indiene - fruct, Terminalia chebula - fruct și
Terminalia bellerica - fruct), extract Trikatu (Piper nigrum/Piper negru - fruct, Piper
longum/Piper-indonezian - fruct și Zingiber officinale/Ghimbir - rizom), Yashada bhasma,
Bombax malabaricum (extract din scoarță).
Nu conține arome, conservanți sau coloranți artificiali.
Descriere
Capsule transparente umplute cu granule de culoare maro
Despre companie
Produsele naturale de la Himalaya Herbal Healthcare oferă soluții eficiente pentru îngrijirea
sănătății, fiind apreciate în prezent în peste 90 de țări.
Gama produselor Himalaya Herbal Healthcare cuprinde suplimente alimentare pe bază de
pulberi și extracte vegetale de cea mai bună calitate, ce provin din plante cultivate în zonele
lipsite de poluare ale munților Himalaya.
Despre aparatul reproducător feminin
Aparatul reproducător feminin este constituit din ovare, uter, trompe uterine, vagin și vulvă
și îndeplinește funcția de reproducere. În acest scop, aparatul reproducător feminin este
responsabil de sinteza hormonilor feminini și de formarea celulei-ou, denumită ovul sau
ovocit.
O bună funcționare a aparatului reproducător feminin asigură un ciclu menstrual regulat.
Ciclul menstrual reprezintă totalitatea schimbărilor fiziologice ce au loc în fiecare lună în
organismul femeii fertile, sub controlul hormonilor.
Proprietățile produsului
Evecare este un produs pentru aparatul reproducător feminin și pentru ciclul menstrual.
Saraca indica și Aloe vera au efecte benefice asupra organelor reproducătoare feminine și
reglează ciclul menstrual. Asparagus racemosus (Sparanghel) acționează ca tonic uterin și
ajută la menținerea stării de bine înainte și după ciclul menstrual. De asemenea, exercită
efect protector și regenerator asupra aparatului reproducător feminin datorită ingredientelor
active, care pot avea efect similar hormonilor feminini și efect benefic în infertilitate.
Symplocos racemosa menține un ciclu menstrual normal prin echilibrarea răspunsului
inflamator și prin susținerea sănătății aparatului reproducător feminin, iar Santalum album
(Santal) ajută la menținerea rezistenței la infecții a aparatului urogenital. Solanum nigrum
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(Zârna) are efect antiinflamator și sprijină imunitatea. Boerhaavia diffusa ajută la reducerea
congestiei la nivel urinar. Adhatoda vasica contribuie la creșterea rezistenței organismului
prin efectul protector oferit de proprietățile antioxidante.
În menținerea stării de sănătate a aparatului reproducător feminin intervine și Piper nigrum
(Piper), care sprijină procesul de curățare uterină prin îmbunătățirea circulației sângelui.
Aloe vera, Adhatoda vasica, Terminalia chebula și Terminalia bellerica conțin antioxidanți
naturali, ce ajută la protecția celulelor împotriva radicalilor liberi, iar Zingiber officinale
(Ghimbir) ajută la creșterea vitalității și a nivelului de energie, fiind util în combaterea stării
de oboseală.
Precauții speciale
Produsul nu se recomandă femeilor cu tumori estrogeno-dependente.
Mod de administrare
Adulți: 1 capsulă de 2 ori pe zi.
Prezentare
30 capsule într-un flacon de plastic HDPE.
Condiții de depozitare
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici. A se păstra în loc uscat, ferit de lumină
şi căldură, la o temperatură sub 25°C, în ambalajul original.
Mențiuni obligatorii:
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și
echilibrată și un stil de viață sănătos.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Termen de valabilitate
3 ani.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj.
Cantitate netă: 17.25g ℮
Producător
The Himalaya Drug Company, Makali, Bangalore, 562 162, India
E-mail: www.himalayawellness.com
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