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Als vrouwen 50 jaar worden,  
betekent dat voor de meesten  
het einde van hun vrucht- 
baarheid. Dit wordt  
gekenmerkt door het uitblijven 
van de menstruatie en van  
de afscheiding van seksuele 
hormonen (oestrogeen en  
progesteron) door de  
eierstokken. Slechts wanneer 
de menstruatie 12 opeen-
volgende maanden achterwege 
blijft, kan men concluderen  
dat de vrouw echt in haar  
menopauze is.  
Vóór dat stadium beleven  
alle vrouwen een overgangs- 
periode, die twee tot zeven  
jaar kan duren en de perimeno-
pauze genoemd wordt.  
Deze periode kenmerkt zich 
door een afwijkende ovulatie 
en bijgevolg onregelmatige 
menstruatie, evenals door 
vervelende symptomen zoals 
opvliegers, gewichtstoename, 
een verstoorde slaap en  
prikkelbaarheid.

 

De menopauze is 
geen gemakkelijke 
periode voor  
vrouwen, omdat  
die een heleboel  
veranderingen  
met zich  
meebrengt. 

De perimenopauze, een gevoelige periode...  
Tijdens de perimenopauze gaan de eierstokken minder goed  
functioneren. Deze periode doet zich voor rond 45 jaar.  
Het is een moeilijke tijd die elke vrouw anders beleeft.  
De perimenopauze wordt gekenmerkt door bepaalde tekenen  
of symptomen.

ONREGELMATIGE  
MENSTRUATIE
Uw menstruatie verandert, 
wordt lichter en korter.  
Er is ook sprake van  
meer stolling. 
Dat kan het begin van  
de perimenopauze betekenen.

De menopauze,  
wat is dat ?

PREMENOPAUZE

Vruchtbare periode  

van de vrouw 

PERIMENOPAUZE

Periode met onregelmatige men- 

struatie die 2 tot 7 jaar kan duren

MENOPAUZE
Volledig uitblijven van  

de menstruatie gedurende  

12 opeenvolgende maanden

OPVLIEGERS  

Dit is het bekendste en vooral  

het meest vervelende symptoom.  

U hebt het plots warm over  

uw hele lichaam en zweet hevig ?  

Overkomt u dat regelmatig ?  

Dan bent u ongetwijfeld in  

uw perimenopauze.  



GEWICHTSTOENAME  

Gewichtstoename kan een gevolg zijn  

van de menopauze. Hoe ouder u wordt, 

hoe moeilijker het is om af te vallen.  

De extra kilo’s hopen zicht al gauw op rond 

uw middel. Een te grote tailleomvang is 

vaak synoniem aan risico op hartfalen.  

Let er dus op niet te veel bij te komen !

 

VERSTOORDE SLAAP 
Een verminderde afschei-
ding van oestrogenen 
veroorzaakt een reactie  
in uw hersenen, waardoor u 
de hele nacht wakker blijft. 
Moeilijkheden bij het  
inslapen of om een  
ongestoorde nacht  
te hebben, getuigen van  
de perimenopauze.

PRIKKELBAARHEID  

Stemmingswisselingen gaan vaak  

samen met de perimenopauze.  

Een hormonaal onevenwicht veroorzaakt 

meestal woede of neerslachtigheid.  

In combinatie met een slaaptekort  

wordt u vaak erg prikkelbaar...  

MINDER SEKSUEEL VERLANGEN 
De beperkte afscheiding van testosteron kan uw seksuele verlan-

gen verminderen. U kunt een therapie volgen om uw libido weer 
aan te wakkeren. Spreek hierover met uw arts of gynaecoloog. 

Onthoud dat de perimenopauze in geen enkel geval betekent dat u 
minder aantrekkelijk bent voor uw partner.

INCONTINENTIE
Als u lacht of niest kunt u wat urine verliezen. Tijdens de perime-
nopauze ondergaat uw blaas veranderingen. Door het lage niveau 
aan oestrogenen worden de spieren rond uw blaas minder krachtig.  
U kunt uw bekkenspieren echter verstevigen met eenvoudige  
oefeningen waarbij u de spieren samentrekt. Voorzie ook een  
bijkomende bescherming, voor het geval dat…

VAGINALE DROOGHEID

De minieme afscheiding  

van hormonen kan een droge huid 

en vagina veroorzaken.  

Seksuele betrekkingen worden 

moeilijk en pijnlijk.  

Spreek hierover met uw  

gynaecoloog, die u advies  

zal geven hoe uw vroeger libido 

terug te vinden ! 

HOOFDPIJN  
Een van de pijnlijkste  

symptomen van de  

perimenopauze zijn  

migraineaanvallen.  

Spreek hierover met uw arts, 

hij zal u helpen om uw  

hoofdpijn te beperken.

Weet dat er  
natuurlijke  
oplossingen  
bestaan om deze 
moeilijke periode  
zo goed mogelijk  
door te komen !



Planten en een aangepaste 
levenswijze kunnen u helpen  
om uw perimenopauze  
comfortabel te beleven. 
 

Hop en zilverkaars, twee planten  
die aanbevolen worden om deze lastige periode te overwinnen !

Planten  
komen te hulp 
 

Een kleine anekdote :  
in de oudheid werden de kal-
merende eigenschappen van 
hop opgemerkt door boeren 

bij de oogst. 
Zij hadden de neiging om 
tijdens het werk in slaap  

te vallen en moesten  
daarom zingen.

Hop 
Hop wordt traditioneel gebruikt als afro-
disiacum of voor de productie van brood 
en bieren. Het is echter ook de plant bij 
uitstek tijdens de perimenopauze. 
Hij is ideaal om u te helpen uw  
opvliegers binnen de perken te houden  
en is erkend voor zijn rustgevende  
kwaliteiten.
Hop zorgt er bovendien voor dat u  
gemakkelijker in slaap valt en vermin-
dert uw stemmingswisselingen. 
Hop werd uitgebreid onderzocht en heeft 
zijn nut bewezen voor de onderdrukking 
van de symptomen van de perimenopauze.  

Zilverkaars 
In de 19e eeuw verscheen de plant ook in 

Europa, waar hij geprezen werd voor zijn 
eigenschappen bij de onderdrukking  
van symptomen van de menopauze. 
Tijdens de perimenopauze gebruikt 
men zijn wortel om de onaangename 
opvliegers te verzachten. 
Deze plant helpt u bovendien om 
weer rustig te slapen en uw zenuwen  
onder controle te houden. 

Zilverkaars groeit  
in Noord-Amerika. 

Indianen gebruikten 
als eersten de plant 

bij pijnlijke menstruatie 
of bij keelpijn.  

Een gezonde levenswijze   
 Drink veel water en vermijd opwekkende dranken,  

 zoals koffie en alcohol 
 Verminder de hoeveelheid suiker in uw voeding  

 en beperk uw porties
 Doe regelmatig fysieke inspanningen.    

 Vrouwen die bewegen, hebben minder last  
 van opvliegers. 

 Volg yoga of laat u masseren :  
 hierdoor houdt u uw stemmingswisselingen  
 onder controle en ontspant u zich.

 Om uw opvliegers te verminderen, kunt u in de winter  
 de verwarming wat lager zetten, geen te warm bad nemen  
 en kleding van natuurlijke vezels dragen.
Vrouwen in de perimenopauze of menopauze lopen bovendien  
het risico om osteoporose te ontwikkelen. Let daarom op uw voeding en 
vraag raad aan uw arts.



Beleef uw menopauze  
op serene wijze ! 

Meno tabs

Unieke en gestandaardiseerde 
combinatie van hop  

en zilverkaars

 30 mg droogextract  
 van hop 

 60 mg droogextract  
 van zilverkaars

Gebruiksaanwijzing
2 tabletten per dag tijdens de hoofdmaaltijd

Voor een optimaal effect neemt u Meno tabs bij voorkeur  
gedurende 4 maanden en begint u opnieuw als de symptomen weer  
verschijnen.

42 tabletten 
12,90€
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VOOR MEER INLICHTINGEN  
OVER ONZE PRODUCTEN, AFSPRAAK OP


