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Leki PASCOE –  esencja natury 

PASCOFEMIN®PASCOFEMIN®

Produkt złożony
Krople doustne, 20 ml, roztwór.

Sposób stosowania i droga podania:Wskazania:  
Wspomagająco w dolegliwościach 
w okresie przed i w czasie 
klimakterium takich jak uderzenia 
gorąca, poty nocne. 

100 g kropli zawiera: 
20,0 g
20,0 g

  7,5 g
  7,5 g
  7,5 g
  7,5 g
  7,5 g
  7,5 g
  7,5 g
  7,5 g

Vitex ognus castus D2
Cimicifuga racemosa D3
Caulophyllum
thalictroides D2 
Fraxinus americana D3
Senecio aureus D5 
Pulsatilla pratensis D4
Lilium lancifolium D3
Strychnos ignatii D4 
Aletris farinosa D3 
Chamaelirium luteum D3 

Zawiera 34% (v/v) etanolu.

Dorośli: podawać doustnie 15 minut przed lub 
30 minut po posiłku do 3 razy na dobę po 
10–15 kropli w niewielkiej ilości wody. W razie 
utrzymywania się dolegliwości należy skontakto-
wać się z lekarzem. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i nie-
widocznym dla dzieci. 

Wyłączny dystrybutor: SANUM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kurza Stopka 5/c, 70-535 Szczecin, Poland
tel. (91) 8123804, fax (91) 8123805
e-mail: sanum@sanum.com.pl, www.sanum.com.pl
e-mail: pascoe@pascoe.com.pl, www.pascoe.com.pl

Podmiot odpowiedzialny: 

Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH, 

Schiffenberger Weg 55, 

D-35394 Giessen, Niemcy.

Leki PASCOE –  esencja natury 
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki 
dołączonej do opakowania bądź skonsultuj 

się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu 

życiu lub zdrowiu.

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-4259/LN-H 
wydanego przez Prezesa URPLWMiPB.
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym 
dla dzieci. 
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25˚C.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomoc-
nicze zawarte w preparacie.Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.



Zmniejszenie objawów menopauzy 
u kobiet stosujących , WIlrick 1999®PASCOFEMIN

Znacząca 
poprawa
58,8%Brak 

objawów
20,6%

Pewna 
poprawa 
14,7%

Brak 
poprawy
5,9%

Uderzenia gorąca i/lub nocne poty

Zaburzenia snu

Wzrost masy ciała 

Bóle głowy lub migreny

Wahania nastroju

Zaburzenia koncentracji

Możesz sobie pomóc!

Zredukuj stres

Popraw funkcjonowanie wątroby

Nie przyjmuj toksyn

Przywróć równowagę 
hormonalną, naturalnie!

Pomaga zmniejszyć objawy napięcia 

przedmiesiączkowego (PMS)
Pomaga wyregulować 
zaburzenia cyklu 

miesiączkowego
Ogranicza nadmierną nerwowość 

oraz wahania nastroju

Zmniejsza wahania nastroju
Pomaga w zaburzeniach 

cyklu miesiączkowego

Pomaga regulować cykl 

miesiączkowy
Łagodzi napięcie nerwowe

Zmniejsza objawy menopauzy

Przynosi ulgę w bólu miesiączkowym
Redukuje objawy związane 

z zaburzeniami hormonal-

nymi w trakcie ciąży, 

menstruacji oraz menopauzy
Zmniejsza nerwowość i ogranicza 

częste zmiany nastroju

Agnus castus (Niepokalanek pieprzowy)

Pulsatilla (Sasanka zwyczajna)

Lilium tigrinum (Lilia tygrysia)

Cimicifuga (Pluskwica groniasta)

Reguluje

Harmonizuje

Równoważy

Redukuje napięcie

Łagodzi objawy związane z menopauzą

Nie wywołuje działań nieporządanych

Dopasowany do potrzeb każdej kobiety

Krople doustne – bez laktozy i konserwantów

Ciesz się pełnią życia 
®z PASCOFEMIN !

Pełna aktywność 

Równowaga emocjonalna

Harmonia w związku

Naturalny i nie zawiera 
hormonów!

®PASCOFEMIN  – wsparcie dla kobiecej gospo-
®darki hormonalnej. PASCOFEMIN  zawiera 

kombinację bezpiecznych dla zdrowia, starannie 
dobranych substancji homeopatycznych, które 
w  sku teczny  sposób  zmniejszają  objawy 
menopauzy. 

®Wykazano, że PASCOFEMIN  skutecznie łagodzi 
takie objawy menopauzy, jak uderzenia gorąca, 
przyrost masy ciała, drażliwość oraz wahania 
nastroju. 

Na poniższym wykresie przedstawiono redukcję 
niektórych dolegliwości związanych z menopauzą 
(uderzenia gorąca, zaburzenia snu, drażliwość) 

®u kobiet przyjmujących PASCOFEMIN

Czy wiesz, że…?

®PASCOFEMIN  jest dobrze 
tolerowany przez 98,7% pacjentek!

Osiągnij naturalną harmonię!

Naturalne wsparcie,
bez hormonów. 

®PASCOFEMIN

Menopauza:

Czy znasz te objawy?

Co najważniejsze... 

®PASCOFEMIN  jest w pełni bezpieczny dla 
zdrowia, nie wywołuje działań niepożądanych 
oraz nie wchodzi w interakcje z innymi lekami.

A przede wszystkim...

Wykorzystaj siłę 
naturalnej medycyny!
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