
Природна протизапальна дія
Цикл в нормі

ЧОМУ САМЕ ЇХ*? 

1.  Глабра кореня солодки відновлює 
рецептори до естрадіолу на ендометрії 
матки. 
Це потенціює нормальний ріст 
ендометрію!

2.  Кверцетин-3-О-галактозид спаржі 
відновлює чутливість рецепторів на 
фолликулі до ФСГ і підвищує чутливість до 
ЛГ під час овуляції.   
Результат: настує овуляція !!!

3. Якщо естрадіол в крові вище норми  
шатоваріни спаржі переводять його в 
неактивний естрон.   
В результаті немає ризику розвитку 
гіперпластичних процесів!

Відновлення чутливості рецепторів 
в 1 фазу циклу

*  Цубанова Н.А. Фармакологический профиль фитокомпозиции Нормоцикл в терапии гормональных дисбалансов у женщин / Н. А. 
Цубанова // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Т. 14, № 4. – С. 45-55.

УЗД            ендометрій  
в 1-у фазу циклу перед 
овуляцією менше 8 мм

Аналіз гормонального  
фону           естрадіол в нормі

 В чому проблема?

 НОРМОЦИКЛ – ЦИКЛ У НОРМІ! 

Як зрозуміти,  
що рецептори на 
ендометрії нечутливі  
до естрогенів?

 Втрата чутливості рецепторів на ендометрії 
до естрадіолу!

 Що робити, щоб відновити чутливість рецепторів?

Використати капсули  
з солодкою та спаржою! 
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 ВПЕВНЕНІСТЬ У ЧУТЛИВОСТІ РЕЦЕПТОРОВ!

фітопрогестерон

ЧОМУ1-4? 

1. Діосгенін пажитника відновлює 
чутливість рецепторів до прогестерону 
на ендометрії матки в другу фазу циклу 
при зниженій їх чутливості.   
Отримуємо нормальний ріст 
ендометрію !!!

2. Діосгенін пажитника перетворюється в 
прогестерон, який заміщає недостатність 
цього гормону в другій фазі циклу.

3. Всі чотири компоненти Нормоменса 
налагоджують біохімічне перетворення 
гормонів другої фази циклу до 
фізіологічного рівня.

Відновлення чутливості рецепторів 
в 2 фазу циклу

УЗД            ендометрій  
в 2-у фазу циклу після <≈ 
приблизно 10 мм

Аналіз гормонального  
фону           естрадіол в нормі

Як зрозуміти,  
що рецептори на 
ендометрії нечутливі  
до прогестерону?

 В чому проблема?  Втрата чутливості рецепторів на ендометрії 
до прогестерону!

 Що робити, щоб відновити чутливість рецепторів?

Використати капсули допомогою 
пажитника! 




