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Vážená uživatelko přípravku Orthomol® Femin,
děkujeme vám, že jste se rozhodli pro přípravek Orthomol® Femin, kvalitní výrobek 
společnosti Orthomol. Společnost Orthomol využívá svých zkušeností a vědecké 
odbornosti při vývoji ortomolekulárních mikroživin, aby vám mohla poskytnout 
špičkové přípravky pro udržení dobrého zdravotního stavu. Na tomto příbalovém 
letáku najdete informace o přípravku a o jeho složkách i důležité pokyny k užívání.
Pokud máte další otázky, obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Co je Orthomol® Femin?
Orthomol® Femin je doplněk stravy. Důležité mikroživiny pro ženy procházející 
menopauzou.

Vitamin B6 přispívá k řízení činnosti hormonů. Biotin, selen a zinek přispívají k 
udržování normálního stavu vlasů. Biotin a zinek přispívají k udržování normálního 
stavu kůže. Selen a zinek přispívají k udržování normálního stavu nehtů. Vitamin C 
přispívá k normální tvorbě kolagenu pro správné fungování kůže a kostí. Vitamin D 
a zinek přispívají k udržování normálního stavu kostí.

Se sójovými izoflavony, lignany z lněného semínka, mastnými kyselinami z lněného 
oleje, rybím olejem a brutnákovým olejem a koenzymem Q10.

Jak se Orthomol® Femin užívá?
Užívejte jednu tobolku ráno a jednu večer. Tobolku zapijte velkým množstvím vody 
nebo ji užívejte s jídlem.

Jak dlouho se Orthomol® Femin užívá?
Mikroživiny jsou potřebné každý den; proto se doporučuje pravidelné dlouhodobé 
užívání.

Co je třeba dodržovat?
• Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
•  Doplňky stravy nejsou náhradou pestré vyvážené stravy a zdravého životního 

stylu.
• Uchovávejte mimo dosah dětí

Jaké jsou další užitečné informace?
• Orthomol® Femin neobsahuje laktózu ani lepek.
•  Vzhledem k obsahu rybího oleje (omega-3 mastné kyseliny) v tobolce může dojít   

k občasnému mírnému říhání.
•  Želatina obsažená v tomto přípravku pochází z hovězího masa a odpovídá zása-

dám halal.

Jak se Orthomol® Femin uchovává?
Orthomol® Femin uchovávejte v chladu a suchu.

V jakých lékových formách je přípravek Orthomol® Femin k dostání?
Tobolky

Kde lze získat další informace?
Pokud se chcete dovědět více o ortomolekulární nutriční medicíně, bez váhání nás 
prosím kontaktujte.

Vaše společnost
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Německo
international-sales@orthomol.com
www.orthomol.com

Dovozce a distributor v ČR:
IBI International spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha
www.ibi.cz
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Složení
1 denní dávka 2 tobolek (1,2 g)
 v denní dávce %NRV**
Vitaminy
Vitamin A, z toho 167 µg RE° 21
   z beta-karotenu 167 µg RE° 
Vitamin D 15 µg (600 IU°°) 300
Vitamin E  27 mg alfa-TE°°° 225
   (včetně alfa- a gama-tokoferolu)
Vitamin C 120 mg 150
Vitamin B6 3 mg 214
Kyselina listová 300 µg 150
Vitamin B12 7,5 µg 300
Biotin 150 µg 300
Kyselina pantothenová 6 mg 100

Minerální látky
Zinek 5 mg 50
Selen 30 µg 55

Jiné látky
Výtažek ze sóji, včetně 125 mg **
   Izoflavony 50 mg **
Výtažek z lněných semínek, včetně 50 mg **
   Lignany 10 mg **
Lykopen 600 µg **
Lutein 600 µg **
Koenzym Q10 10 mg **
Omega-3 mastné kyseliny, 140 mg **
   z toho z rybího oleje  
      Kyselina eikosapentaenová (EPA) 20 mg **
      Kyselina dokosahexaenová (DHA) 48 mg **
   z toho z lněného oleje
      Kyselina alfa-linolenová 55 mg **
Omega-6 mastné kyseliny, 75 mg **
   z toho z pupalkového oleje
      Kyselina gama-linolenová 6,8 mg **

Složení
Želatina (hovězí), rostlinné oleje (lněný olej bohatý na kyselinu alfa-linolenovou 
(8,4 %), pupalkový olej bohatý na kyselinu gama-linolenovou (z Oenothera 
biennis) (5,8 %), palmový olej v různém poměru), zvlhčující látka glycerol, 
kyselina L-askorbová, rybí olej (10 %), sójový výtažek bohatý na izoflavony 
(9,5 %), výtažek z lněného oleje bohatý na lignany (z Linum usitatissimum) 
(3,8 %), glukonát zinečnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, směs tokoferolů, emul- 
gátor slunečnicový lecitin, emulgátor mono- a diglyceridy jedlých mastných 
kyselin, zvlhčující látka sorbitol, koenzym Q10 (0,8 %), výtažek z palmových 
plodů bohatý na karotenoidy (z Elaeis guinensis), výtažek z květu aksamitníku 
bohatý na luteinestery (z Tagetes erecta), lykopen (z Solanum lycopersicum), 
D-pantothenan vápenatý, hydrochlorid pyridoxinu, barvivo oxidy železa, 
kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, selenan sodný, cholekalciferol, 
kyanokobalamin

°  RE = ekvivalenty retinolu
°°  IU = mezinárodní jednotky
°°°  alfa-TE = ekvivalenty alfa-tokoferolu
*  NRV = výživová referenční hodnota podle nařízení (EU) č. 1169/2011
**  Referenční hodnota živin není k dispozici

Vyrobeno společností s certifikací ISO 22000

FSC 
Label 

Platzhalter 
Breite 17 mm 

Höhe 28,2 mm
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