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FEMAL ONE é um suplemento alimentar contendo Extratos 
citoplásmicos de pólen purificado e Vitamina E. Os suplementos 
alimentares são géneros alimentícios que se destinam a 
complementar e/ou a suplementar o regime alimentar normal e que 
constituem fontes concentradas de determinadas substâncias 
nutrientes, como vitaminas e minerais ou outras, com efeito 
nutricional ou fisiológico. 

Este suplemento apresenta-se sob a forma de 30 cápsulas.

Os extratos citoplasmáticos de pólen do FEMAL ONE, são 
produzidos a partir de um processo inovador e patenteado, que 
confere a este suplemento alimentar uma qualidade de excelência 
reconhecida pela marca: PureCyTonin®. Os extratos citoplásmicos 
de pólen purificados FEMAL ONE - PureCyTonin®Complex PI e GC - 
foram estudados em vários estudos clínicos com mulheres. O pólen 
contribui para o conforto e bem-estar, ajudando a diminuir o 
desconforto e a reduzir os afrontamentos, durante a menopausa. O 
pólen ajuda em caso de fadiga, apoiando a resistência e melhoran-
do a vitalidade. A Vitamina E contribui adicionalmente para a 
proteção das células contra as oxidações indesejáveis.

Como é constituído FEMAL ONE?
O FEMAL ONE é um suplemento alimentar resultante de inovações 
tecnológicas que associa 3 ativos originais:

O FEMAL ONE é fabricado na Europa de acordo com as normas em 
vigor. Os grãos de pólen são tratados segundo um processo 
exclusivo e patenteado, permitindo extrair a parte ativa do grão de 
pólen (citoplasma) da sua casca rígida e impermeável (exina e 
intina).

O envelope dos grãos de pólen é onde estão contidas as 
substâncias alergénicas. O processo de extração exclusivo utilizado 
no FEMAL ONE permite obter um citoplasma purificado e eliminar os 
potenciais alergénios do pólen. Os alergénios nos extratos de pólen 
são vestigiais e podem ser considerados irrelevantes na toma diária 
indicada.

Afrontamentos1

Menopausa

O PureCyTonin®Complex PI, obtido a partir de pólen e 
pólen-pistilo.

O PureCyTonin®Complex GC, obtido a partir de diversas 
variedades de pólen. 

A Vitamina E que contribui para a proteção das células contra as 
oxidações indesejáveis.

1- O pólen contribui para o conforto e bem-estar, ajudando a 
diminuir o desconforto e a reduzir os afrontamentos, durante a 
menopausa. 

FEMAL ONE foi avaliado em diversos estudos clínicos, realizados 
em vários países, em mulheres com afrontamentos, tanto na 
perimenopausa como na menopausa. Os gráficos seguintes ilustram 
os principais resultados destes estudos:
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Informação Nutricional

Quantidades médias
Por TDI*  

(1 cápsula)
%VRN** 

(TDI)

Extratos de pólen 320 mg ***

Vitamina E 10 mg 83,3%

* TDI: Toma Diária Indicada | ** VRN: Valor de Referência do Nutriente | *** Não Definido
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DIMINUIÇÃO DOS AFRONTAMENTOS2

FEMAL ONE contém Extratos citoplásmicos de pólen: 

PureCyTonin®Complex PI e PureCyTonin®Complex GC; Agente de 

volume: Celulose microcristalina; Acetato de D-alfa-tocoferilo 

(Vitamina E); Antiaglomerantes: Sais de magnésio de ácidos 

gordos, Dióxido de silício. 

Cápsulas transparentes de origem vegetal 

(hidroxipropilmetilcelulose).
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MELHORIA DAS CONDIÇÕES NA MENOPAUSA3

2 - Adaptado de Winther K. Rein E. Hedman C.A., Femal, a herbal 
remedy made from pollen extracts, reduces hotflushes and 
improves quality of life in menopausal women: a randomized, 
placebo-controlled, parallel study. Climacteric 2005; 8: 162-170.

Como tomar FEMAL ONE?
Recomenda-se a toma de 1 capsula de manhã ou à noite.
Por ser um produto de origem natural, é fundamental que se tome 
este produto de modo contínuo, durante um período mínimo de 
dois meses.

Advertências:
Antes de tomar este suplemento veja cuidadosamente a data até à 
qual o pode consumir; a data de durabilidade mínima é válida para 
o produto, desde que adequadamente armazenado. 

Não deve ser excedida a dose diária indicada. 

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado. É importante manter 
um estilo de vida saudável.

Se é hipersensível a qualquer um dos seus constituintes, não deve 
tomar FEMAL ONE. Este produto não contém glúten.

Se estiver grávida ou a amamentar, não tome este produto. Não se 
recomenda o seu uso em crianças.

Se toma vários medicamentos, ou caso tenha alguma patologia 
grave (como insuficiência renal, hepática, ou doenças cardíacas), 
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar FEMAL 
ONE.

Quando tomado nas doses recomendadas, não se espera que o 
FEMAL ONE possa causar quaisquer efeitos indesejáveis. 

Como conservar FEMAL ONE?
Conservar abaixo de 25°C, em lugar seco e ao abrigo da luz.
Manter longe da vista e do alcance das crianças.68%
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3 - Adaptado de Druckmann R. et al. A non-hormonal treatment, 
e�cient and safe on symptoms during pre-menopause and 
menopause, improves women’s quality of life. Genesis n°183; 
10-13; April 2015.
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