
Food Supplement With Magnesium,
Vitamins and Chaste Tree Extract.

فرآورده ایست خوراکی در جهت پیشگیری و درمان 
اختالت قبل از قاعدگی.

PMS 50 ® Tablets



مواد اكتيو و موثر در يك قرص:
 (Vitex Agnus Castus) Chaste عصاره خشك درخت

ويتاگنوس50 ميلي گرم
اكسيد منيزيم (Magnesium Oxide) 250 ميلي گرم

 D3،B1،B6،E ويتامين هاي

عصاره و  ها  ويتامين   ، منيزيم  داراي  غذايي  مكمل    يك 
ويتاگنوس

(Vitex  Agnus Castus)      
با مصرف اين فرآورده در دوره قاعدگي زندگي فعال و شيرين 

و با آرامش مي شود .

مطالعات كلينيكي بر روي عصاره گياه chast از قرون وسطي 
1989و1998و1999و2001  هاي  سال  در  و  شده  شروع 
تكميل گرديده و نشان داده است كه PMS 50 اثر قابل 
مالحظه اي در كاهش عالئم بيماري و پيشگيري و درمان 
اختالالت قبل از قاعدگي دارد.  PMS 50 ، با بهره گيري 
از وجود تركيبات Chast tree ، منيزيم و انواع ويتامين ها 
كه در باال نام برده شد، يك داروي مفيد و موثر در تمام موارد 

اختالالت قبل از قاعدگي  پيشنهاد مي گردد .
 

مقدار خوراك پيشنهادي : يك قرص صبح و يك قرص 
شب ، ترجيحا قبل از غذاي اصلي با يك ليوان آب ميل شود. 
همچنين پيشنهاد مي شود براي يك دوره 2 تا 3 ماهه درمان 

ادامه يابد . و اين دوره مي تواند مجددا تكرار شود . 
توجه : مقدار خوراك فوق هر روز و بطور مرتب و حتي در 

طول دوران قاعدگي نيز بايد مصرف گردد.  
هشدار : به هيچ وجه دوز پيشنهادي فوق را اضافه نكنيد . 
دور از دسترس كودكان قرار داده  و در محل خشك و خنك 

نگهداري شود .
بسته بندي : در جعبه هاي 30عددي محتوي 2عدد بلستر 

15 عددي ، عرضه مي گردد 

Food Supplement With Magnesium,Vitamins and Chaste Tree Extract.

PMS )اختالالت و سندرم قبل از قاعدگي از قبيل سر درد ، 
سرگيجه ، اضطراب ، افسردگي ، اختالالت عصبي ، كمر درد ، 
درد مفاصل ، درد هاي شكمي و غيره ( در بعضي از دوشيزگان 
و بانوان به حدي است كه در زندگي روزمره و حتي كار روزانه ، 
اثر منفي دربر دارد . PMS، با عدم تعادل بين سطح استروژن 
و پروژسترون در بدن ايجاد مي گردد . همچنين سطح پايين 
سروتونين در ايجاد و پيشرفت PMS مي تواند موثر باشد. 
مطالعات فارماكولوژيكي و بيولوژيكي بر روي عصاره خشك 
chast tree ، كه از ميوه رسيده و بي هسته و دانه خشك 
شده به دست مي آيد ، داراي فالوونوئيدها و گليكوزيدها بوده 
كه عدم تعادل هورمون هاي زنانه فوق را بهبود بخشيده و 
 chast همچنين مقادير بسيار كم روغن هاي اساسي ميوه
به طور غير مستقيم به مقدار كم ترشح پروالكتين و FSH را 
كاهش داده و موجب تحريك و توليد LH مي گردد كه در 

پي آن عالئم سندرم فوق كاهش مي يابد . 

PMS 50 ® Tablets


