
Nőkről gondoskodunk

Étrendkiegészítő család



A LadyPower Care új magasan kvalifikált étrend-kiegészítő 
termékcsaládunk, több mint harminc év orvosi tapasztalat alapján 
készül. Olyan tudatosan fejlesztett, prémium minőségű termékeket 
kínálunk, melyek a lehető legmagasabb gondoskodást garantálják! 

 A LadyPower Care vitamin és ásványi anyag készítményei 
valamint étrend-kiegészítői támogatják az erős kötőszövet a 
ragyogó és fiatalos bőr az ellenálló immunrendszer a szilárd 
csontozat valamint az egészséges szívműködés fenntartását. 

Küldetésünk fő fókusza a nők megismertetése a gátizomzat 
tudatos és akaratlagos használatával. A gátizomzat rendszeres 
edzése a teljes értékű szexuális élet, valamint az inkontinencia és a 
süllyedéses állapotok megelőzésének elengedhetetlen alappillére.

A LadyPower a kezelést a világon elérhető legfejlettebb 
segédeszközökkel biztosítja, melyek segítségével felszínre 
hozhatja, a testében szunnyadó energiát (LadyPower).

Nőkről gondoskodunk.LadyPower Care



LadyPower Care 

ProConTis®

Kiszerelés: 100 kapszula, TiO2 mentes

Hüvelyi szülés utáni rehabilitáció
A hüvelyi szülések során sérül a gátizomzat és a hozzátartozó kötőszövet, 
ajánlott az izomzat minél előbb történő rehabilitálása. Ehhez elengedhetetlen, a 
kötőszövetet alkotó összetevők megfelelő mennyiségű és összetételű biztosítása.

Stresszinkontinencia illetve méh- és hüvelysüllyedés
Ezen állapotok konzervatív kezelése is részben a gátizomzat erősítése révén történik, 
így ezeknél a problémáknál is javasolt a ProConTis szedése minden életkorban.

Idősebb korban fellépő izom- és kötőszövet gyengülés
Idősebb korban elsősorban a hormonális változások következtében csökken a szervezet 
képessége bizonyos fontos szöveti elemek felépítésére, így az izomzat és a kötőszövet 
is gyengülhet. Ez az állapot különböző váz- és gátizomzattal összefüggő problémákhoz 
vezethet. Az izmok erősítése minden életkorban, így idősebb korban is lehetséges. 
A ProConTis kapszula segíti a javuláshoz nélkülözhetetlen kötőszövet erősítését.

Az erős kötőszövetért 
A LadyPower ProConTis kapszulát a kötőszövet célzott erősítésére több 
mint harminc éves orvosi tapasztalat alapján fejlesztettük ki. Összetétele 
és a felhasznált alapanyagok minősége garantálják a hatásosságát.

Elsősorban az izomsérülések során elkerülhetetlen 
kötőszövetsérülés következményeinek enyhítésére javasoljuk. 
Tudományos közlemények bizonyítják, hogy a megfelelő 
táplálékkiegészítés javítja a rehabilitációs edzés hatásfokát.

Traumás sérülések, sport 
sérülések rehabilitációja 
A sérült izomcsoport és kötőszövet gyors 
felépülését nagyban segítheti az aktív 
összetevőkkel, vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal rendelkező ProConTis kapszula.

Ajánlott felhasználás
Napi adagja 2×2 kapszula, három hónapos kúrát 
ajánlunk lehetőleg az izomzat rehabilitációjával 
egyidőben. A rehabilitáció elengedhetetlen része a 
változatos étrend és a célzott mozgás! Az étrend-
kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és 
az egészséges életmódot! Gyermekek elől elzárva 
tartandó! Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!

Összetétel 
hidrolizált kollagén, B1 és B6 vitamin, E vitamin, 
C-vitamin, hialuronsav, valamint cink, réz, és mangán.



LadyPower Care  

C-1000

Kiszerelés: 100 kapszula, TiO2 mentes

Főbb jellemzők
 » Javítja az immunrendszer működését

 » Hozzájárul a kollagén felszívódásához

 » Sérüléseket követően gyorsabb a 
sebek gyógyulása, a csontok forrása 
és az izmok regenerálódása

 » Tejmentes, laktózmentes

Ajánlott felhasználás
Naponta 1 kapszulát bő folyadékkal lenyelni. Az étrend-
kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az 
egészséges életmódot! Gyermekek elől elzárva tartandó! 
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!

Aktív összetevők  
1 adagban (1 kapszula, 1130 mg): C-Vitamin 1000 mg.  
C-vitamin: L-aszkorbinsav, kapszulahéj (zselatin, tisztított 
víz, kalcium-karbonát, keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát), 
csomósodást gátló anyag (magnézium-sztearát).

Az ellenálló immunrendszerért
A C-vitaminnak számtalan jótékony hatása van szervezetünkre, 
fokozza a bőr természetes kollagéntermelését, gyorsítja a fogíny, a 
vérerek, a csontok és a fogak fejlődését, segíti a sebgyógyulást és 
az egyik legjobb immunerősítő. Sportolóként a szervezet nagyobb 
igénybevételével a C-vitamin szükséglet is megnő, ezért ajánljuk 
az 1000mg-os C-vitamin kapszulánkat, amely 50mg csipkebogyó 
porral kiegészítve még ellenállóbbá teszi szervezetünket.

LadyPower Care 

ZMB6

Kiszerelés: 100 kapszula, TiO2 mentes

Főbb jellemzők
 » Növeli az izomerőt

 » Erősíti az immunrendszert

 » Javítja az idegrendszer működését

Ajánlott felhasználás
Naponta 1 kapszulát bő folyadékkal lenyelni. Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot! Gyermekek 
elől elzárva tartandó! Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!

Aktív összetevők
1 adagban (1 kapszula, 1010 mg) 
B6-Vitamin 2,8 mg, Magnézium 419 mg, Cink 10 mg.

Ásványi anyagok (magnézium: magnézium-oxid, magnézium 
citromsavval alkotott sói, cink: cink-oxid), maltodextrin, 
kapszulahéj (zselatin, tisztított víz, kalcium-karbonát, keményítő-
nátrium-oktenil-szukcinát), csomósodást gátló anyag (zsírsavak 
magnéziumsói), B-6vitamin (piridoxin-hidroklorid).

Erősíti az immunrendszert és az izomerőt 
A Cink-magnézium-B6 egy olyan vitamin és ásványi anyag kombináció, mely 
hozzájárul az idegrendszer kiegyensúlyozott működéséhez, az immunrendszer 
erősítéséhez, valamint rendszeres fogyasztása növeli az izomerőt. A magnézium 
maga elengedhetetlen a szív, az izomzat, az idegrendszer megfelelő működéséhez, 
az anyagcsere-folyamatokhoz, a csontfejlődéshez. A B6-vitamint nemcsak 
felszívódást elősegítő anyagként adjuk hozzá, de az egyben elősegíti a 
nemi hormonok egyensúlyban tartását és az idegrendszer kiegyensúlyozott 
működését. Mi több, a kapszula cink tartalmánál fogva egyensúlyban tartja 
a vércukor szintet, gyorsítja a sebgyógyulást és erősíti az immunrendszert.



LadyPower Care 

D3+K2 Forte  

4000 NE D3 + K2 vitamin
Kiszerelés: 60 kapszula, TiO2 mentes

Főbb jellemzők
 » 4000 NE D3-vitamin

 » 100% NRV K2-vitamin

 » TiO2 mentes

Ajánlott felhasználás
Naponta 1 kapszulát bő folyadékkal lenyelni. Az 
étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet 
és az egészséges életmódot! Gyermekek elől elzárva 
tartandó! Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!

Aktív összetevők
1 adagban (1 kapszula, 750 mg) 
D3-vitamin 100 µg, K2-vitamin 75 µg.

Kukoricakeményítő, kapszulahéj (zselatin, tisztított víz, 
kalcium-karbonát, keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát), 
tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), vitaminok 
(D-vitamin: kolekalciferol, K-vitamin: menakinon), 
csomósodást gátló anyag (zsírsavak magnéziumsói).

A nap energiájával 

A D vitaminnak fontos szerepe van az élettani folyamatokban, 
például hatással van az immunrendszer működésére, részt vesz a 
sejtanyagcserében. Fontos szerepet játszik a csontanyagcserében és 
a csontképződésben. A K és a D vitamin együttes hatása nagyban 
hozzájárul a kálcium-anyagcsere megfelelő működéséhez.

LadyPower Care 

CaMg

Kiszerelés: 120 tabletta, TiO2 mentes

Főbb jellemzők
 » Segít az egészséges csontok 

megőrzésében 

 » Támogatja az ideg- és izomfunkciókat

Ajánlott felhasználás
Ajánlott napi adag: 1 tabletta. Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges 
életmódot! Gyermekek elől elzárva tartandó! 
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!

Aktív összetevők 
1 adagban (1 tabletta, 1800 mg), B6-Vitamin 2,8 mg, 
D3-Vitamin 5 µg, Kálcium 200 mg, Magnézium 375 mg

Ásványi anyagok (kalcium: kalcium citromsavval alkotott 
sói, magnézium: magnézium-oxid, magnézium citromsavval 
alkotott sói), tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), 
bevonat (hidroxipropil-metil-cellulóz, hidroxipropil-cellulóz, 
talkum, keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát, triglicerid), 
csomósodást gátló anyagok (talkum, szilícium-dioxid), 
szilárdító anyag (zsírsavak magnéziumsói), vitaminok (B6-
vitamin: piridoxin-hidroklorid; D3-vitamin: kolekalciferol).

A szilárd csontokért

Aktívan sportolóknak, fizikai munkát végző, vagy stresszes életet 
élő egyéneknek ajánljuk kalcium és magnézium tartalmú étrend-
kiegészítőnket. A két ásványi anyagot D-3 vitaminnal és B-6 
vitaminnal egészítettük ki a jobb hasznosulás érdekében.



LadyPower Care  

Coenzyme Q10
LadyPower Care 

Hyaluron

Kiszerelés: 60 kapszula, TiO2 mentes

Főbb jellemzők
 » Fokozza a bőr természetes 

vízmegtartó képességét

 » Teltebbé, puhábbá és 
rugalmasabbá teszi a bőrt

 » Simítja a finomvonalakat 
és apróbb ráncokat

 » Támogatja a bőrregenerációt

Ajánlott felhasználás
Naponta 4 kapszulát bő folyadékkal lenyelni. Az 
étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet 
és az egészséges életmódot! Gyermekek elől elzárva 
tartandó! Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!

Aktív összetevők
1 adagban (4 kapszula, 1880 mg)

Hialuronsav 1200 mg 

Hialuronsav (nátrium-hialuronát), kapszulahéj (zselatin, 
tisztított víz, kalcium-karbonát, keményítő-nátrium-
oktenil-szukcinát), maltodextrin, csomósodást gátló 
anyagok (kalcium-foszfátok, szilícium-dioxid).

Bioperine®-nel és E-vitaminnal 
Kiszerelés: 90 kapszula, TiO2 mentes

Főbb jellemzők
 » Segíti a sejtenergia termelést

 » Nagyszerű antioxidáns

 » Növeli az állóképességet

 » Kiváló immun erősítő

Ajánlott felhasználás
Naponta 1 kapszulát bő folyadékkal lenyelni étkezés közben. 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet 
és az egészséges életmódot! Gyermekek elől elzárva 
tartandó! Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!

Aktív összetevők
1 adagban (1 kapszula, 620 mg) 
Koenzim Q10 100 mg, E-Vitamin 6 mg, 
Feketebors kivonat (Bioperine®) 1 mg.

Maltodextrin, kapszulahéj (zselatin, tisztított víz, kalcium-
karbonát, keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát), koenzim 
Q10, E-vitamin (DL-alfa-tokoferil-acetát), csomósodást 
gátló anyagok (zsírsavak magnéziumsói, szilícium-dioxid), 
feketebors (Piper Nigrum) gyümölcskivonat (Bioperine®)

Az egészséges szív érdekébe 
A Q10 egy olyan koenzim, amely az egész szervezet energiával való 
ellátását szabályozza. A kor előrehaladtával a szervezetünk koenzim Q10 
termelése csökkenni kezd, ezért pótolnunk kell. Hiánya következtében 
pedig szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás és más betegségek 
alakulhatnak ki. Legnagyobb hatását a szabadgyökök lekötésében fejti 
ki, de fontos szerepet tölt be oxigén-szállítóként a légzési láncban is.

A bőr fiatalságáért 
A hialuronsavnak fontos szerepe van a bőr és az izületek megfelelő 
működésében és a bőr vízmegkötő szerepében is elengedhetetlen 
szerepet játszik. Minél idősebb korban van az ember, annál kevesebb 
hialuronsav képződik a szervezetben, ezért fontos a pótlása.



Gyno-Cont  
Egészségügyi Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 9026 Győr, Bácsai u. 148/D 
Levelezési cím: 9026 Győr, Bácsai u. 148/D 

Telefon: +36 96 523 178 
Email: info@ladypower.hu 

shop.ladypower.hu 
www.ladypower.hu 
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