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Progessence Phyto Plus innehåller en optimal blandning av 

vildjams-extrakt av hög kvalitet, vitexolja och eteriska oljor som 

hjälper kvinnor att hitta balansen på det sätt som Moder Jord 

avsett. Progessence Phyto Plus är speciellt utformat av D. Gary 

Young, ND, och Dan Purser, MD, för att maximera effekterna 

av vildjams-extrakt och vitexolja genom användning av ett 

innovativt suspensionssystem.

Denna produkt som är infuserad av eteriska oljor är det 

första hudserumet av sitt slag på marknaden, och förbättrar 

fuktupptagningsförmågan genom huden. Den innehåller 

eteriska oljor av ren olibanum, bergamott och pepparmint.

Progessence Phyto Plus är lätt att bära med sig, har en trevlig 

doft och kräver inte byte av appliceringsområde som några av 

de konkurrerande produkterna. Den genomskinliga flaskan visar 

vilken otrolig renhet det här unika serumet besitter.

Fördelar

•	 Främjar en ungdomlig hud på ett naturligt sätt

•	 Kräver inte byte av appliceringsområde

•	 Kan ha en lugnande effekt vid användning kvällstid

Vem bör använda Progessence Phyto Plus?

•	 Menstruerande kvinnor 

•	 Kvinnor före och efter klimakteriet

•	 Kvinnor som söker naturlig balans

•	 Kvinnor som vill ha en lugnande effekt kvällstid

Rekommenderad användning

•	 Droppa 2–4 droppar två gånger dagligen på 
halsen eller annat område med mjuk vävnad. 
För ökad effekt kan du droppa 1–2 droppar på 
underarmarna två gånger dagligen. Du behöver 
inte byta eller variera appliceringsställe på 
kroppen.

•	 Personliga behov kan variera. Dosering och 
tidslängd varierar från person till person baserat 
på ålder.

•	 Progessence Phyto Plus kan användas efter ett 
varmt bad eller en varm dusch.

Varningsförskrifter

•	 Förvaras utom räckhåll för barn.

•	 Om du är gravid, ammar, tar medicin eller lider av en 
sjukdom ska du tala med en läkare innan du använder 
produkten.
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Visste du att ...? 

Genom hela livet utsätts kvinnor för negativa fysiska och 
emotionella påverkningar orsakade av östrogendominans. Detta 
drabbar både yngre kvinnor och kvinnor över 40, en tid då 
östrogennivåerna ökar och progestronet minskar dramatiskt. 

Kompletterande produkter 

•	 NingXia Red

Viktiga vetenskapliga studier 

•	Lawless	J.	The	Illustrated	Encyclopedia	of	Essential	Oils.	Great	
Britain: Barnes and Noble, 1995. 97, 108. 

•	Blumenthal	M,	Goldberg	A,	Brinkmann	J.	Herbal	Medicine	–	
Expanded	E	Monographs.	Newton,	MA:	Integrative	Medicine	
Communications. 200. 

•	http://www.lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/	vitaminE.	
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