®
O que é CLIMAFORT®?
O ClimaFort® é um suplemento natural em cápsulas desenvolvido para aliviar os afrontamentos e
outros sintomas da menopausa, como insónia, irritabilidade ou fadiga. A sua fórmula exclusiva é
baseada em extrato patenteado de lúpulo (8-PN) e mais de 12 nutrientes, vitaminas e minerais
contribuindo para equilibrar naturalmente os níveis hormonais.
O ClimaFort® é a alternativa saudável ao tratamento hormonal, uma vez que não tem efeitos
colaterais e é compatível com o uso de medicamentos. Após um período de quatro a sete semanas
tomando uma única cápsula ao dia, 8 em cada 10 mulheres1 afirmam sentir um alívio real dos
afrontamentos e outros sintomas. Com a garantia de estar a utilizar um produto 100% natural sem
hormonas ou isoflavonas de soja.
Composição
Ingredientes: extrato seco de Lúpulo (stróbilus, Humulus lupulus), gelatina (cápsula), sulfato de zinco,
nicotinamida (niacina), gluconato de manganês, menaquinona 7 (Vitamina K2), D-pantotenato de
cálcio (Vitamina B5), antiaglomerante (estearato de magnésio), corante cápsula (dióxido de titanio),
cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), riboflavina (Vitamina B2), acetato de retinilo (Vitamina A),
selenito de sódio, D-biotina (Biotina), colecalciferol (Vitamina D3) e cianocobalamina (Vitamina B12).
Informação Nutricional
Ingredientes
Lúpulo e.s. 8-PN
Niacina
Zinco
Ácido Pantotênico
Manganês
Vitamina B6
Riboflavina
Vitamina A
Biotina
Selénio
Vitamina K2
Vitamina D3
Vitamina B12

Por dose diária / 1 cápsula
350 mg
18,4 mg
10 mg
7,12 mg
2 mg
1,6 mg
1,61 mg
800 µg
57,5 µg
55 µg
22,5 µg
5,8 µg
2,88 µg

*%VRN
-**
115%
100 %
118,66 %
100 %
114,28 %
115 %
100 %
115 %
100 %
30 %
116 %
115 %

Heyerick, A et al. A first prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study on the use of a standardized hop extract to alleviate menopausal
discomforts. Maturitas 54 (2006) 164-175
*VRN: Valores de referência de nutrientes. ** Não foi estabelecido um VRN. Sem açúcares, sem lactose e sem glúten.
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Modo de uso
A dose recomendada é de uma cápsula diária que pode tomar com ou sem comidas e no horário que
melhor lhe convenha tentando que todos os dias estejam na mesma franja horária.

®
Informação sobre o Principal Componente de CLIMAFORT®
8-Prenilnaringenina (8-PN): é um estrógeno natural (fitostrógeno) presente no lúpulo, considerado
atualmente como o fitostrógeno mais eficaz do mercado.
Estudos clínicos demonstram os seus efeitos positivos no alivio dos sintomas da menopausa, como
afrontamentos, transtornos do sono, irritabilidade e mudanças no estado de ânimo.
ClimaFort® ao contrário de outros produtos naturais pensados para regular a atividade hormonal
deste estágio, não incorpora soja na sua composição. Devido a isso, ClimaFort® é uma alternativa
para as mulheres que, por diversos motivos, não podem consumir soja ou para aquelas mulheres que
procuram maior eficácia.
Funções do Resto dos Componentes
A Vitamina B6 contribui na regulação da atividade hormonal e junto ao Ácido Pantotênico e à
Vitamina B12, ajudam a reduzir o cansaço e a fadiga próprias desta fase.
A Vitamina D, a Vitamina K, o Selênio e o Manganês contribuem para a manutenção dos ossos em
condições normais, aspeto que durante a menopausa se torna especialmente importante para evitar
fraturas.
A Niacina, a Vitamina B2, a Vitamina A e a Biotina contribuem para a conservação normal das
mucosas, ponto de vital importância durante esta fase, propensa à secura vaginal e que afeta as
relações sexuais.
A Vitamina B5 contribui para a síntese e metabolismo de hormonas esteróides, Vitamina D e alguns
neurotransmissores.
Advertências
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta variada,
equilibrada e de um estilo de vida saudável. Não exceder a dose diária recomendada.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da
formulação.

Manter fora do alcance de crianças mais pequenas. Armazenar em local fresco e seco, protegido
da luz solar e fontes de calor. Consumir preferencialmente antes da data indicada na embalagem.
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Cápsulas
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Não é recomendado na gravidez e na amamentação. Não existem dados em mulheres grávidas
pelo que não podemos recomendar o seu uso. Se está a pensar em tomá-lo, consulte primeiro o
seu médico.

