
МОЛОДІСТЬ, 
ЗДОРОВ’Я, 
КРАСА

СБАЛАНСОВАНИЙ КОМПЛЕКС ПРЕМІУМ ЯКОСТІ
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ

ХЕППІ ФЕМ® піклується про стан репродуктивної системи та нормалізацію функції 
гіпоталамусу, гіпофісу та яєчників. 

ХЕППІ ФЕМ® містить 2 таблетки різного складу, які оптимально впливають на 
самопочуття та здоров’я жінки. 

happyfem.com.ua

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖІНОК, ЯКИМ ВАЖЛИВО МАТИ:
• гарну форму та красу   • жіночність   • здоров'я   • фертильність   • сексуальність



happyfem.com.ua

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА

СПЕЦІАЛЬНА ФОРМУЛА ПРЕМІУМ-ЯКОСТІ
ХЕППІ ФЕМ® – це повноцінний комплекс незамінних вітамінів, амінокислот 
і мінералів, створений для задоволення унікальних потреб жіночого організму.

ВЖИВАННЯ:
Відповідно до потреб організму жінки ХЕППІ ФЕМ® слід вживати:

– 1 жовта таблетка вранці під час їжі; 
– 1 синя таблетка ввечері за 30-40 хвилин до сну.

Тривалість вживання 3-6 місяців, або за призначенням лікаря.

Не є лікарським засобом.

ВИРОБНИК: Салікс С.р.л., віа дел Лавур 14 — 36030, Монте ді Мало, Італія.
Виготовлено на замовлення «Новеко Інвест енд Трейд Корп.», США.
ІМПОРТЕР: ТОВ «Новеко Україна», тел.: +38 044 223 23 13
                       e-mail: info@noveco.com.ua

Кількісний склад інгредієнтів відповідає Директивам ЄС.

ХЕППІ ФЕМ® має унікальну дію при станах, які 
важливі для кожної жінки:

РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА:
• підготовка вагітності, в тому числі до ДРТ;
• поліпшення стану при:

– ПМС;
– полікістоз та виснаження яєчників;
– ановуляція, НЛФ;
– пременопауза, менопауза.

НЕРВОВА СИСТЕМА:
• дратівливість, тривожність, різні страхи, 

плаксивість, напади туги, депресія;
• порушення сну;
• погіршення здатності до концентрації, 

ослаблення уваги, погіршення пам'яті.

ПОЛІПШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ:
• позбавлення швидкої стомлюваності;
• збереження стресостійкості;
• нормалізація сну;
• жінкам після вагітності і лактації;
• після оперативних втручань.

РАНКОВА ЖОВТА ТАБЛЕТКА

надає силу, енергію, сексуальність, 
красу, гарний настрій. Склад:

L-аргінін
Коензим Q10
Фолат (Quatrefolic®)
Калію йодид
Вітамін D3
Вітамін С
Нікотинамід
Вітамін Е
Кальцію D пантотенат
Залізо
Цинк
Вітамін В6
Тіамін
Вітамін В2
Вітамін А
Біотин
Селен

– 500 mg (мг),
– 30 mg (мг),
– 400 μg (мкг),
– 150 μg (мкг),
– 30 μg (мкг),
– 40 mg (мг),
– 35 mg (мг),
– 20 mg (мг),
– 12 mg (мг),
– 7 mg (мг),
– 5 mg (мг),
– 4 mg (мг),
– 3 mg (мг),
– 3 mg (мг),
– 690 μg (мкг),
– 200 μg (мкг),
– 55 μg (мкг).

– 300 mg (мг),
– 250 mg (мг),
– 100 mg (мг),
– 1 mg (мг).

ВЕЧІРНЯ СИНЯ ТАБЛЕТКА

заспокоює, розслаблює, нормалізує 
циркадні ритми. Склад:

Інозитол
L-глутатіон
Магній
Мелатонін


