
 

WOMEN'S CREAM - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Minden, amit fontos tudni mielőtt belekezdünk a terápiába: 

 Hogyan kell alkalmaznom? Mikor kell kennem a krémet? A megadott / ajánlott 
alkalmazást fontos betartani, napra pontosan! Lehetőség szerint ne felejtsük el a krémezést 
egyetlen napon sem! 
 

 Menstruáló nőknél: napi 1 nyomásnyi krém este, lefekvés előtt a 12. ciklusnaptól a 26. 
ciklusnapig megelőzés céljából, enyhe ösztrogén dominanciánál és 45 év felett.  

 Több ösztrogén dominanciás tünet és nőgyógyászati panasz esetén napi 2 
nyomásnyi krém, azaz reggel 1 és este 1 a 12. ciklusnaptól a 26. ciklusnapig.  

 Baba-project: napi min. 2 nyomásnyi (reggel 1 és este 1) a peteéréstől 14 napon át. Fontos! 
Pozitív terhességi teszt esetén minden nap min. 2 nyomás a 14. terhességi hét végéig. 

 Nem menstruáló (menopauzás) nőknél: 3 hét krémezés, majd 1 hét szünet, újra 3 hét 
krémezés és 1 hét szünet, és így tovább! Napi 1 nyomásnyi krém, este lefekvés előtt.  

 Speciális állapotoknál hormon egyensúly tanácsadója/orvosa a fentiektől eltérően 
rendelkezhet. 

 

 Hogyan számoljam a ciklusnapokat? Az alkalmazást ciklusnapokban adjuk meg, 
amely mindig úgy értelmezendő, hogy a menstruáció megjöttét vesszük a ciklus 1. napjának. 
Menstruációnak azt a napot vesszük, amikor valódi menstruációs vérzés állt be (nem pecsételés).  
 

 Mennyi krém az egy nyomásnyi? Ez kb. 2-3 cm-es csíknyi (kb. 2 ujjpercnyi) krémet 
jelent, amelyet a tubus tetején lévő csőr lenyomásával és visszaengedésével kapunk. 
 

 Hová kenjem? A krémet esténként, lefekvés előtt alkalmazzuk! Az 1 nyomásnyi 
krémet több helyen oszlassuk el, lehetőleg olyan bőrfelületen kenjük be, ahol vékony a bőr! 
Ilyenek a belső karok, a belső combok, a térdhajlat, lábfej, nyak, mellkas, mell, arc, talp és alhas. 
Egy nyomásnyit legalább 3-4 helyre kenjünk be, minél nagyobb felületen és minél több helyre, 
annál jobb. Nagy körkörös mozdulatokkal, mintha testápoló lenne! Lehet egyidejűleg 
testápolókat használni, de ha lehet ne pont ugyanazon a bőrfelületen. 
 

 Mit fogok tapasztalni? A terápia alatt számítani kell ún. tünet felerősödésre, amely 
azt jelenti, hogy bizonyos ösztrogén dominanciás tünetek ideiglenesen felerősödhetnek. Azt 
képtelenség előre megmondani, hogy kinél milyen tünet várható. A tünet felerősödés vagy más 
néven reverz-tünet egy minden természetes gyógymódnál jelentkező állapot, amellyel 
szervezetünk mutatja, hogy reagál a hatóanyagra, így ennek örülnünk kell. Fontos értenünk, hogy 
a tünetfelerősödés a gyógyulási folyamat kezdetét hivatott jelezni! 
Lehet, hogy a migrénünk fog még jobban felerősödni, lehet, hogy még ingerlékenyebbek 
leszünk, lehet, hogy szurkálni fog a petefészkünk, lehet, hogy hamarabb fog érkezni a 
menstruációnk vagy barnázás lép fel…stb.  
A tünetfelerősödések csak a terápia első pár hónapjában jelentkeznek és akkor sem minden nap, 
csupán addig, amíg a progeszteron el nem ér egy optimális szintet a szervezetben.  
 

 Mit tegyek, ha változik a ciklusom? A menstruáció vártnál korábbi érkezése a 
terápia elején teljesen normális. Ekkor amint megjött a menstruáció, tegyük le a krémet, és a 
napot, amikor megjött, vegyük az új ciklus 1. napjának és attól számoljuk az új krémezés 
kezdetét! Pecsételő vérzésnél nem kell letenni a krémet, csak valódi menstruációnál!  

 

 Figyelem! A természetes úton való gyógyulás mindig lassú, de hatékony folyamat, 
illetve az elején reverz tünetek jelentkezhetnek (lásd homeopátia). Ezért olyan gyógyulni vágyó 
betegeknek ajánlott, akik ezt tudomásul veszik és elfogadják, hogy nem egyik napról a másikra 
fog bekövetkezni a gyógyulás, hanem a szervezetük kitartó harcának köszönhetően hétről hétre, 
illetve hónapról hónapra lesznek egyre jobban.  
    A női hormonális egyensúly helyreállítását egy gardróbszekrényben való rendrakáshoz szoktuk 
hasonlítani, hogy a hölgyek könnyebben átláthassák, mi történik a szervezetükben a terápia alatt: 
Amikor eldöntjük, hogy rendet rakunk a gardróbban, azzal kezdjük, hogy mindent kipakolunk! 
Selejtezünk, próbálunk, a rengeteg ruha ott hever a földön, hatalmas lett a káosz.  
    Ha ilyenkor benyit valaki, csak azt látja, hogy még nagyobb a rendetlenség, mint előtte volt! 
Így néz ki a terápia 1. szakasza. Aztán elkezdünk szortírozni, kidobunk dolgokat, válogatunk, 
hajtogatunk, majd elkezdünk bepakolni a polcokra. Ez egy folyamat, melynek szakaszai vannak! 
Ekkor vagyunk a 2.-3. szakaszban, itt még mindig káosz uralkodik, de átlátható: itt már lassan 
kezdjük látni, hogy valami alakul.  
    Aztán meggondoljuk magunkat, átpakolunk, pontosítunk, még mindig nem tökéletes a 4. 
ciklusban. Mire oda jutunk, hogy azt mondjuk, hogy ez már kezd hasonlítani ahhoz, amit 
szeretnénk elérni, és mások számára is láthatóvá válik a rend, az 5.-6. ciklusban járunk. Valahogy 
így kell elképzelni a terápiánkat és a gyógyulásunkat… 

 
A Women’s Cream az eredeti norvég női krém. 

 Ellenőrzött, nagy tisztaságú és professzionális alapanyagokból készül, mexikói yam 
gyökér kivonattal. Hiteles szakmai háttérrel rendelkező nagy múltú cég eredeti 
terméke.22 éves folyamatos fejlesztés eredményeként jött létre. 

 Kiemelkedő norvég minőség.Körültekintő higiénikus csomagolás. Garantáltan hosszú 
szavatosság a nagy tisztaságú professzionális alapanyagoknak köszönhetően. 

 2009 óta elérhető Magyarországon, ahol az első, ösztrogéndominanciára használatos 
termék, az első pillanattól szaktanácsadói háttérrel. Több tízezer elégedett visszatérő 
használója van. 

 
Szükség esetén tanácsadói háttér áll rendelkezésére: Minden nő és minden betegség más, a 

háttérben húzódó okok szintén különbözőek. Így minden felhasználó saját érdeke, hogy 
szakembertől (hormon egyensúly tanácsadó, orvos) megfelelő tájékoztatást kérjen és kapjon 

személyes konzultáció során a termék használatával kapcsolatban. 
Honlapunkon a megadott elérhetőségen jelentkezhet Eperjesi Katalin hormon 

egyensúly tanácsadóhoz: www.hormonharmonia.hu 
Útjukon végigkísérjük a hozzánk fordulókat, a terápia alatt végig megadunk minden tőlünk 

telhető testi-lelki segítséget a valódi javuláshoz!  
 

Figyelem: Az általunk elmondottak fontos információkat tartalmaznak, de nem helyettesítik a szakszerű 
orvosi vizsgálatot és véleményt, csupán kiegészítik azt! 

HOL OLVASHATOK RÓLA TÖBBET? HOL KAPHATOK TANÁCSOT? HOL SZEREZHETEM BE? 

www.hormonharmonia.hu - www.harmoniabolt.hu 
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