
FEMARELLE® UNSTOPPABLE

Et kosttilskudd som bidrar til å opprettholde normal 
benbygning og til vedlikehold av normale slimhinner 
hos kvinner som er 60 år eller eldre. 

BRUKSOMRÅDE:
Femarelle® Unstoppable er et kosttilskudd som 
er tilpasset kvinner 60+. Femarelle har nå vært på 
markedet siden 2001, og gjennom disse årene har 

av Femarelle. Forholdene som er vitenskapelig belyst 
er blant annet det å styrke benbygningen, å kunne ha 

ANBEFALT DOSERING:
Femarelle® Unstoppable bør tas to ganger daglig, én 
kapsel om morgenen og én om kvelden. To kapsler 

kapselen med vann. Femarelle® Unstoppable kan tas 
med eller uten mat.

HVA ER FEMARELLE® UNSTOPPABLE?
Femarelle® Unstoppable har en unik sammensetning 
med vitamin B2, vitamin K2, vitamin D   Knuste Linfrø3

K2 og vitamin D3 bidrar til vedlikehold av normal 

av grunn av ustabilitet og svakere muskler - er en 

3 reduserer 
3 bidrar også til normal 

2

2 til reduksjon av 
tretthet og utmattelse, til normal energiomsetning 

2 

bidrar til normal koagulasjon, mens vitamin B2 bidrar 

normal omsetning av jern. 

soyabønnen og som ikke bare inneholder konsentrerte 

Femarelle® Unstoppable produseres i en helt spesiell 
prosess uten bruk av sterke kjemikalier. I prosessen går 

og biokjemiske tester som sikrer stabil kvalitet på 
sluttproduktet. Den unike produksjonsprosessen øker 
biotilgjengeligheten til de aktive ingrediensene.

Femarelle® Unstoppable over lang tid.

SAMMENSETNING:
Hver kapsel inneholder:

 
soyaekstrakt)

322 mg

(Knuste linfrø)  Linum usitatissimum 108 mg

2  0,7 mg

2 (menaquinone-7)

3

BIVIRKNINGER:
Det er ikke rapportert noen alvorlige bivirkninger hos 
brukere av Femarelle®

de ønskede, positive virkningene, kan alle produkter 

selv om Femarelle®

om noen bivirkninger hos soyaallergikere. 

Femarelle® Unstoppable bør ikke tas av gravide, 
ammende eller barn under 12 år. 
Advarsel: Femarelle® Unstoppable inneholder vitamin 
K2

® 

Unstoppable. 
®

av Femarelle®

så snart som mulig. 

μg 

μg 



OBS:
Om du er gravid eller ammer bør du ikke bruke 
Femarelle® Unstoppable. Femarelle® Unstoppable 
bør ikke brukes samtidig med legemidler som påvirker 
østrogenreseptorenes aktivitet, som eksempelvis 

interaksjon mellom produkter.
Har du eller legen din spørsmål, vennligst ta kontakt
per e-post til: post@vitalkost.no 
OPPBEVARING:
Femarelle® Unstoppable bør oppbevares tørt 
og i romtemperatur (ikke over 30 C). Oppbevart 

trykt på emballasjen. Du bør ikke oppbevare legemidler 
i samme eske. 

® Unstoppable, 

FORSKNING:
Ingredienser i Femarelle®

produktets egenskaper er publisert i anerkjente 
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