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• Μειώνει τις καταθλιπτικές διαταραχές
• Βελτιώνει την ψυχοσυναισθηματική υγεία
• ∆ιατηρεί καθαρή σκέψη
• ∆εν μειώνει τις σεξουαλικές λειτουργίες
• ∆εν αυξάνει την όρεξη
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Παραγωγός

SILVADEPREX

St.John’s wort, golden root, bupleurum, valerian, 
muira puama, red clover

Βοηθά στην ανάκτηση της χαράς της ζωής,
εξισορροπεί τα συναισθήματα, δίνει ενέργεια
και αποτρέπει την εξέλιξη της κατάθλιψης

Συμπλήρωμα διατροφής

Κάψουλες

N30

2 χρόνια

Έως 2 κάψουλες μία φορά την ημέρα το πρωί
Μόνο για ενήλικες

Όνομα 

Σύνθεση

∆ράση

Συνιστώμενη δόση

Κατηγορία

Μορφή

Συσκευασία

∆ιάρκεια ζωής

SILVADEPREX
Για την ψυχική ανάταση
& ευζωίαΠλεονεκτήματα του SILVADEPREX

• 100% φυσικό
• Πολλαπλή δράση στη μείωση των καταθλιπτικών διαταραχών:

• ισορροπεί τους νευροδιαβιβαστές
• ισορροπεί το ορμονικό σύστημα
• βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου

• Επηρεάζει θετικά τις γνωστικές ικανότητες
   και τη σεξουαλική λειτουργία
• ∆εν αυξάνει την όρεξη
• Συμβάλλει στη μείωση της έντασης του πόνου
  σε καταστάσεις ημικρανίας
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Κατάθλιψη: νόσος της εποχής Αποτελέσματα της μελέτης παρατήρησης του Silvadeprex

Το SILVADEPREX προορίζεται για:

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει την κατάθλιψη ως 
μία από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές στον κόσμο.
Τα πρώτα σημάδια της κατάθλιψης είναι η απώλεια του 
συναισθήματος της χαράς, η ψυχο-συναισθηματική και / ή η 
σωματική εξάντληση, οι διαταραχές του ύπνου και των 
σεξουαλικών λειτουργιών εξαιτίας της ανισορροπίας των 
νευροδιαβιβαστών και / ή των ορμονικών διαταραχών.
Η χρήση του Silvadeprex μόλις η απώλεια του συναισθήματος της 
χαράς γίνει αισθητή για περισσότερο από δύο εβδομάδες μπορεί 
να σταματήσει την εξέλιξη της ασθένειας. Σταματήστε την 
κατάθλιψη στην αρχή της. Θα είναι πιο δύσκολο αργότερα!

• ενήλικες με χαμηλό ηθικό, με αίσθημα ψυχο-συναισθηματικής 
και σωματικής εξάντλησης για περισσότερο από 2 εβδομάδες
• ενήλικες σε τακτικά αυξημένες καταστάσεις άγχους:  
επιχειρηματίες, άτομα που δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την 
ενέργεια και τη συναισθηματική ισορροπία
• ενήλικες σε περίπτωση αιφνίδιας δυσφορίας - οποιοδήποτε 
απροσδόκητο, θλιβερό γεγονός που οδηγεί σε διαρκή 
καταθλιπτική διάθεση
• γυναίκες με καταθλιπτική διάθεση, αποσταθεροποιημένα 
συναισθήματα σε περιόδους ορμονικών αλλαγών, όπως στην 
εμμηνόπαυση
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Συνολικά, 77 ασθενείς περιελήφθησαν στην μελέτη παρατήρησης 
του SilvaDeprex, από τους οποίους το 76,6% ήταν γυναίκες και 
23,4% άντρες. Μεταξύ των συμμετεχόντων της μελέτης, 60 
(77,9%) ήταν ασθενείς με ήπια κατάθλιψη, 10 (13,0%) ήταν 
ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη, και 9 (9,1%) ήταν 
ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη.
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Μειωμένο ενδιαφέρον
& δυσθυμία

∆υσκολία στην έλευση
και στη διατήρηση του ύπνου
ή υπερβολικός ύπνος

Αίσθημα κόπωσης
ή έλλειμα ενέργειας

Ανορεξία
ή υπερφαγία

Χαμηλή αυτοεκτίμηση

∆υσκολία συγκέντρωσης

Αργή ομιλία ή κίνηση

Αυτοκτονικές σκέψεις

Αίσθηση κατάπτωσης,
κατάθλιψης ή απελπισίας

Αλλαγές στα συμπτώματα των ασθενών
κατά τη διάρκεια της μελέτης


