
Estera™ Phase II               
CÔNG THỨC CHUYỂN TIẾP DÀNH CHO PHỤ NỮ 
 
 
TỔNG QUAN SẢN PHẨM 
Estera™ Phase II có chứa 1 hỗn hợp các estrogen 
gốc thực vật đang chờ bằng sáng chế, là những hợp 
chất dựa vào thực vật kết dính với các thụ thể 
estrogen của cơ thể. Chúng nên được hợp nhất vào 
khẩu phần ăn của người phụ nữ từ khi tuổi còn nhỏ 
để có những ưu điểm suốt đời. Estera Transition 
cũng có chứa bột hạt cây lanh và indole 3-carbinol 
(I3C) hoạt động cùng với gan để giúp phát triển một 
tỷ lệ khỏe mạnh của các chất chuyển hóa estrogen. 
Chất cohosh đen hoạt động với các thành phần khác 
của Estera để giúp làm giảm các triệu đi kèm với giai 
đoạn mãn kinh. Các nghiên cứu đã cho thấy những 
thành phần này có thể làm giảm các triệu chứng 
thông thường như: cơn bừng nóng, khô âm đạo, 
thỉnh thoảng hồi hộp và chóng mặt nhẹ. 
 
KHÁI NIỆM 
Các dao động hooc môn bình thường. Các hooc môn 
có liên quan đến hầu như mỗi chức năng của cơ thể - 
từ chu kỳ sinh sản đến nhịp tim nhanh như thế nào, 
và da tăng trưởng và có nếp nhăn như thế nào, từ 
việc bạn nhớ nhiều bao nhiêu và bạn suy nghĩ sắc 
bén như thế nào, và bạn có bao nhiêu năng lượng 
trong một ngày. Chúng nó có ảnh hưởng đến cách 
xương và cơ của bạn tăng trưởng hoặc phân hủy, nơi 
cơ thể bạn lưu trữ mỡ, sức mạnh và hướng các cảm 
xúc của bạn. Trong thời kỳ cận mãn kinh người phụ 
nữ cần phải hiểu tác động của những dao động hooc 
môn thông thường đối với chất lượng cuộc sống của 
mình. Khi Estrogen và progestorone bắt đầu giảm 
trong thời kỳ cận mãn kinh thì các hooc môn bắt đầu 
dao động đáng kể. Các nhà khoa học có bằng chứng 
rằng các hàm lượng estrogen cuối cùng sẽ giảm 40 
đến 60%, trong khi progesterone có thể giảm thậm 
chí đáng  kể hơn. Điều rõ ràng là sự dinh dưỡng và 
bài tập thể dục có thể ảnh hưởng đầy ý nghĩa đối với 
sức khỏe trong thời kỳ cận mãn kinh, sự dinh dưỡng 
kém cùng với lối sống không vận động làm tăng rất 
nhiều các triệu chứng trong giai đoạn này của cuộc 
sống. 
 
CÁC CHẤT CHUYỂN HÓA HOOC MÔN 
Gan chịu trách nhiệm cho việc chuyển hóa an toàn và 
bài tiết các hóa chất ra khỏi cơ thể bạn. Các chất 
chuyển hóa hooc môn thông thường trong cơ thể bạn 
có kết quả một tỷ lệ độc đáo của 2 chất chuyển hóa 
khác nhau: 2-hydroxyestrone và 16-
alphahydroxyestrone. Tỷ lệ của những chất chuyển 
hóa này, được sản sinh bởi gan, là độc đáo cho từng 
phụ nữ. Điều quan trọng là phối hợp khẩu phần ăn 
uống và cách sống để giúp gan tăng sản lượng các 
chất chuyển hóa lành mạnh như 2-hydroxyestrone và 
giúp giảm sản sinh các chất chuyển hóa ngoài ý  

                         
 
muốn như 16-alphahydroxyestrone. Bằng cách hợp 
nhất những chọn lựa lành mạnh ở tuổi còn nhỏ, 
người phụ nữ sẽ nhận được những ưu điểm sức 
khỏe trong suốt cuộc đời mình. 
 
Hội chứng thời kỳ cận mãn kinh: thỉnh thoảng có xuất 
huyết trong thời kỳ kinh nguyệt, đau khớp, cơn bừng 
nóng, giảm tạm thời hoặc giảm nhẹ về khả năng tập 
trung, gợi nhớ thông tin, các thay đổi về ý muốn tình 
dục, đổ mồ hôi, đi tiểu thường xuyên, tái phát thức 
giấc ban đêm, khô âm đạo, đổ mồ hôi đêm, thỉnh 
thoảng hồi hộp và chóng mặt nhẹ chỉ là một số ít các 
triệu chứng thường kết hợp với những năm cận mãn 
kinh. Ngoài ra một số phụ nữ trải qua nhiều triệu 
chứng kết hợp với PMS. Trong khi một số phụ nữ chỉ 
trải qua các triệu chứng nhỏ hoặc không có triệu 
chứng nào hết thì một số phụ nữ phải chịu một hoặc 
nhiều triệu chứng kéo dài từ 8 đến 10 năm. 
  
CÁC ƯU ĐIỂM CHỦ YẾU 

• Cung cấp các estrogen mạnh gốc thực vật: 
những hợp chất dựa vào thực vật để kết 
dính với các thụ thể estrogen của cơ thể. 
Những chất này nên được hợp nhất vào 
khẩu phần ăn của người phụ nữ từ khi còn 
trẻ để hỗ trợ sức mạnh của xương và sức 
khỏe của tim, và giảm các cơn bừng nóng 
hoặc những quan tâm sức khỏe khác sau 
này của cuộc sống. 

• Một phối hợp gồm bột hạt cây lanh và I3C 
phát triển một sự cân bằng lành mạnh của 
các chất chuyển hóa estrogen. 

• Làm giảm những triệu chứng kết hợp với 
thời kỳ cận mãn kinh, gồm có, nhưng không 
giới hạn, đôi khi xuất huyết trong thời kỳ 
kinh nguyệt, cơn bừng nóng, hồi hộp, chóng 
mặt nhẹ. 



 ĐIỀU GÌ LÀM SẢN PHẨM NÀY ĐỘC ĐÁO? 
• Estera™ Phase II  Women Transition 

Formular là công thức đầu tiên trong ngành 
công nghiệp này để cung cấp sự phối hợp 
các thành phần đang chờ bằng sáng chế, để 
xử lý ba mối quan tâm chủ yếu về sức khỏe 
của phụ nữ trong thời kỳ cận mãn kinh. 

• Các thành phần chủ yếu được cung cấp ở 
các hàm lượng có hiệu quả trong các thí 
nghiệm lâm sàng. 

• Có chứa một nguồn độc quyền isoflavone 
đậu nành – 64% isoflavone đậu nành với 
genistein – một chiết xuất đậu nành cực 
mạnh trên thị trường mà lưu giữ tỷ lệ 
isoflavone tự nhiên của đậu nành.  

• Có chứa trái lựu, một estrogen gốc thực vật 
bổ sung và một flavonoid mới với một trong 
những giá trị chống oxy hóa ORAC cao nhất 
được tìm thấy trong thiên nhiên. 

• Có chứa một hỗn hợp estrogen gốc thực vật 
đang chờ bằng sáng chế và chất kích thích 
enzym . 

• Estera là một sản phẩm được phát triển bởi 
phụ nữ dành cho phụ nữ. 

 
AI NÊN DÙNG SẢN PHẨM NÀY? 
Sản phẩm này được thiết kế dành cho phụ nữ trong 
những năm cận mãn kinh. Những phụ nữ đang mang 
thai hoặc cho con bú, hoặc đang dùng thuốc theo toa 
của bác sĩ nên tham vấn bác sĩ trước sử dụng sản 
phẩm này. 
 
BẠN CÓ BIẾT? 

• Thời kỳ chuyển tiếp mãn kinh thông thường 
được gọi là thời kỳ cận mãn kinh. 

• Trong thời kỳ cận mãn kinh, các kỳ kinh 
nguyệt có thể đến không thường xuyên và 
các triệu chứng mãn kinh bắt đầu xuất hiện. 

• Thời kỳ cận mãn kinh thường bắt đầu 
khoảng 2 đến 4 năm trước kỳ kinh nguyệt 
cuối cùng và kéo dài khoảng 1 năm sau kỳ 
kinh nguyệt cuối cùng. 

• Thời kỳ mãn kinh được đánh dấu bằng kỳ 
kinh nguyệt cuối cùng của người phụ nữ. 

• Những phụ nữ ở thời kỳ hậu mãn kinh có 
nguy cơn cao hơn về bệnh lý xương và tim 
mạch. 

 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
T�i sao s �n ph�m này l �i ch�a isoflavone đ�u 
nành? 
Đậu nành trong thiên nhiên có chứa isoflavone, 
những estrogen mạnh gốc thực vật. Hai loại 
isoflavone chủ yếu trong đậu nành là genistein và 
daidzein. Genistein là loại estrogen gốc thực vật 
được nghiên cứu nhiều nhất trên thị trường, với một 
số nghiên cứu lâm sàng chứng minh những ưu điểm 
về sức khỏe của nó ở phụ nữ. 
 

Genistein đ��c tiêu chu �n hóa nh � th	 nào trong 
Estera? 
Các isoflavone được tìm thấy tự nhiên trong các sản 
phẩm đậu nành. Tuy nhiên hàm lượng của các 
isoflavone trong các sản phẩm đậu nành có thay đổi 
tùy theo cách thu hoạch, sản xuất, và phương pháp 
chuẩn bị. Do đó để cung cấp một mức hấp thu nhất 
quán estrogen gốc thực vật nhất quán trong khẩu 
phần ăn hàng ngày của bạn, Pharmanex cung cấp 
một chiết xuất isoflavone 64% được tiêu chuẩn hóa 
độc quyền với 40% genistein. Các sản phẩm đậu 
nành hiện nay trên thị trường chỉ được tiêu chuẩn hoá 
40% isoflavone hoặc ít hơn. Trong khi những chiết 
xuất cao hơn 64% là rất hiếm, thì nồng độ genistein 
rất cao này có thể làm gián đoạn tỷ lệ isoflavone tự 
nhiên của đậu nành. 
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Other Ingredients:  Gelatin, Dietary Indoles, 
Magnesium Stearate, Silicon Dioxide. 
 

 


