
Какво представлява Прима Донна?
Прима Донна е специално разработена комбинация от растителни съставки, 
предназначена да облекчи симптомите (физически и психически), настъпващи 
с намаляването на нивото на естрогенните хормони преди и по време на ме-
нопаузата. Тя съдържа активни фито комплекси, целящи осигуряване на опти-
мално повлияване в три стъпки: хормонално ребалансиране (фитоестротени), 
повлияване на проявите на тревожност, безсъние и от страна на сърдечносъ-
довата система (лечебни билки), минерален баланс (Витамин Д и минерали).
За кого е предназначен Прима Донна?
Прима Донна е хранителна добавка, предназначена за жени в периода преди 
и по време на менопауза.
Какво представлява менопаузата?
Жените се раждат с ограничено количество яйцеклетки, които се съхраняват в 
яйчниците. Менопаузата (климактериум) настъпва, когато яйчниците не могат 
вече да отделят яйцеклетки всеки месец и менструацията спира. Това е ес-
тествен биологичен процес, който настъпва в определен период от живота на 
всяка една жена. Преходът към менопауза е свързан с хормонални промени 
и с неприятни симптоми. Този период се нарича перименопауза. Тя започва 
години преди настъпването на същинската менопауза. За да се потвърди 
настъпването на менопаузата, при жената трябва да липсва менструация в 
продължение на 12 последователни месеца (при липса на други причини - бре-
менност, прием на лекарства и др.). Менопаузата обикновено настъпва между 
45 и 55 години, като средната възраст е 50-51 години. Нарушенията, свързани 
с нея, може да продължат още няколко години (постменопауза).
Какви са симптомите?
Жените изпитват в началото т.нар. психовегетативни оплаквания – горещи 
вълни, изпотяване, безсъние, раздразнителност и сърцебиене. В този период 
жените наблюдават нарушение в редовната менструация (по-къс или по-дълъг 
цикъл, пропускане на менструация и т.н.). Често се наблюдават и промени в 
настроението, депресия, тревожност, затруднена концентрация и проблеми с 
паметта. Настъпват и неприятни симптоми от пикочно-половата система – бол-
ка при полов контакт и / или сухота на влагалището, ниско либидо (сексуално 
желание). Жената може да повиши теглото си. Настъпват промени в кожата 
като суха кожа, загуба на коса, увеличено окосмяване в други части на тялото 
(лице, шия, гърди, гръб). Наблюдава се загуба на костна и мускулна маса и бо-
лезнени и сковани стави. За повечето жени не е необходимо медицинско лече-
ние. По-голям процент жени развиват симптоми около 4 години преди послед-
ната менструация. Симптомите често продължават около 4 години след това.
Какви са механизмите, които водят до тези усещания?
Яйчниците произвеждат хормоните естроген и прогестерон, които контролират 
менструацията и овулацията. Перименопаузалните симптоми са предизвикани 
от променящите се нива на хормони, отделяни от яйчниците, какъвто е ес-
трогенът. С приближаването на периода на климакс и намаляването на яй-
цеклетките, тялото започва да произвежда все по-малко естроген и това кара 
организма да се държи по различен начин. Разбира се, тялото не спира про-
изводството на естроген за една нощ и процесът може да продължи няколко 
години, като симптомите възникват постепенно. Заедно с естрогена, производ-
ството на хормона прогестерон, също започва да намалява. Тези два хормона 
търпят постоянни промени, а техните нива варират във всеки един момент.
Какво са изофлавоните?
Изофлавоните са вещества от групата на растителните естрогени – фито-
естрогени. Те имат подобно действие на женските полови хормони, но не са 
стероиди.

Защо се използват изофлавоните?
Изофлавоните подкрепят поддържането на функционални нива естроген 
при жените над 40-годишна възраст. Те подпомагат естествения хормонален 
баланс по време и след менопаузата. В периода на менопауза яйчниковата 
хормонална функция постепенно спира и се понижава нивото на естрогените в 
кръвта. Това понижаване се свързва с редица неприятни симптоми като топли 
вълни, напрегнатост, сърцебиене, променливо настроение и др. Изофлавони-
те облекчават проявите на менопауза; предотвратяват развитието на остеопо-
роза и някои ракови заболявания. Заздравяват и укрепват костната система. 
Те са с най-мощно действие сред растителните естрогени. Изофлавоните имат 
и редица други ползи. Действат като антиоксиданти и антиканцерогени, укреп-
ват имунната система. Успокояват нервната система, намаляват състоянията 
на тревожност, меланхолия и нервност. Изофлавоните понижават нивото на 
общия холестерол и триглицеридите в кръвта, подобряват еластичността на 
артериите. Благодарение на всички тези действия, изофлавоните играят много 
важна роля в профилактиката на сърдечно-съдови заболявания.
Какво съдържа Прима Донна?
Кудзу (Puerariamontanavar. Lobata (Willd.) Sanjappa&Pradeep, корени) d.e. мин. 
40% изофлавони; 
Червена детелина (Trifoliumpratense L.) цвете d.e. * 8% общо. изофлавони;
Пасифлора (Passifloraincarnata L., цъфтящи надземни части) d.e. * 3,5% общо 
флавоноиди;
Глог (CrataegusoxyacanthaAuct., цветя и листа) d.e. * 1,5% общо флавоноиди;
Витамин D (холекалциферол 5 мкг.); 
Натриев селенит (селен 83 мкг.);
антислепващ агент: магнезиев оксид, магнезиеви соли на мастни киселини, 
силиций диоксид;
оцветители: титанов диоксид, оксиди и хидроксиди;
пълнители: калциев фосфат, целулоза, хидроксипропилметилцелулоза;
стабилизатор: натрий карбоксиметил целулоза
Съставки 1 таблетка
Кудзу 180mg
Изофлавони 72mg
Червена детелина 100mg
Изофлавони 8mg
Пасифлора 100mg
Флавоноиди 3,5mg
Глог 30mg
Флавоноиди 3,5mg
Селен 83μg/ 150%*
Витамин D 5 μg / 100%*

* Ежедневна референтна хранителна стойност, Рег. EU 1169/2011-Референ-
ции за типичен възрастен (8400 kJ / 2000 kcal
Не съдържа глутен и лактоза.
По какво се различава Прима Донна от другите препарати, пре-
поръчвани при менопауза?
Най-известният източник на фитоестрогени е соята. В соевите храни концен-
трацията им е висока, достигайки 3 мг/гр. Соевите изофлавони обаче са слаби 
фитоестрогени, тъй като голяма част от тях не са в свободно състояние, а са 
свързани с глюкоза като глюкозиди. За да се увеличи бионаличността им и да 
станат активни, трябва да се отдели захарната им част в чревния тракт. Най-
значими изофлавони са генистенът и даидзенът. Πpeдcтaвлявaт нeaĸтивни 
мoлeĸyли, ĸoгaтo ca пoд фopмaтa нa глюĸoзиди (гeниcтин и дaидзин) и aĸтивни, 
когато са под формата на aглюĸoни (гeниcтeин и дaидзeин).

Прима Донна табл. 30 бр.

изофлавони в сравнение
 соя и производни червена детелина кудзу
съдържащи се изофлавони • генистеин 

• даидзеин 
• глицитеин

• генистеин  
• даидзеин  
• биоканин А
• формононетин

• генистеин        
• даидзеин        
• биоканин А
• формононетин       
• пуерарин 
• даидзин 4‘, 7 - диглюкозид

характеристики • По-малък брой изофлавони.
• Висока концентрация на изофлавони 
под формата на глюконат /наличие на 
захарна част в структурата/, които изис-
кват предварителна ензимна хидроли-
за в червата. Следователно те се усво-
яват по-бавно и в по-ниски количества.
• Риск от ГМО.

• Повече фитоестрогени /биоканин А 
има защитни ефекти върху сърдечно-
съдовата система, формононетинът 
насърчава пролиферацията на остеоб-
ласти /. 
• Добра концентрация на изофлавони 
в агликонова форма. /т.е. лишена от 
захарната част/ и това позволява по-
бързо усвояване.

• Най-пълната гама от фитоестрогени. 
Присъствие на Пуерарин, специфи-
чен изофлавон на Кудзу, с по-голяма 
бионаличност, абсорбция и по-продъл-
жителна персистенция в плазмата /4-72 
часа от приема/ в сравнение с всички 
други изофлавони. 
• Добра концентрация на изофлавони 
в агликонова форма.



Изофлавоните от кудзу и детелина са с по-висока бионаличност.
Съдържащите се в кудзу и червена детелина изофлавони са в по-високи ко-
личества и по-добри структурни характеристики, които определят по-голяма 
бионаличност от други източници. Изофлавоните от кудзу и червена детелина 
притежават най-пълната гама от фитоестрогени - генистеин, даидзеин, биока-
нин А, формононетин, пуерарин. Пуерарин е специфичен изофлавон на кудзу, 
с по-голяма бионаличност, абсорбция и по-продължителна персистенция в 
плазмата / 4-72 часа от приема / в сравнение с всички други изофлавони. Освен 
това кудзу и червена детелина не са изложени на риск от съдържание на ГМО.
Прима Донна съдържа отделно растителни съставки с изцяло симптоматич-
но действие по отношение на основните субективни оплаквания, свързани с 
менопаузата, действащи едновременно с фитоестрогените (пасифлора, глог).
Как действат отделните съставки?
Кудзу
Екстрактът от корен на кудзу съдържа изофлавона даидзеин, който притежава 
фитоестрогенни свойства. Той повлиява различни симптоми, свързани с ме-
нопаузата, а също така и играе важна роля за превенция на остеопорозата 
и сърдечно - съдовите заболявания. Благоприятно повлиява дисменореята. 
Активните му съставки действат силно противовъзпалително, антимикробно 
и антираково. Кудзу облекчава главоболието и мигрената, помага на жените 
да се справят със симптомите на климактериума, включително хипертония и 
диабет втори тип. 
Червена детелина
Фитоестрогените, намиращи се в червената детелина са със структура, напо-
добяваща тази на човешкия естроген. Четирите главни изофлавона поддър-
жат здравословни нива на естрогена при жените в периода на менопаузата. 
Те оказват благоприятно действие върху костната тъкан, ограничават загуба-
та на калций, облекчават топлите вълни, безсънието и нощното изпотяване. 
Изофлавоните в червената детелина (формононетин, биоханин А, дайдзеин и 
генистеин), активират умерено алфа- и бета-естрогеновите рецептори и конку-
рентно изместват излишния естроген от мястото му на действие, ускорявайки 
така елиминирането му от организма. По този начин се постигат нормалните 
физиологични ефекти на естрогена, без да се натрупват токсичните (и потен-
циално канцерогенни за жлезите и лигавиците) негови метаболити. Изофла-
воните нямат стероидна структура и не се превръщат в хормони. Ефектът 
им върху горещите вълни първоначално повлиява интензивността им, а с 
времето се намалява и честотата им на появяване. Изофлавоните на черве-
ната детелина забавят костната резорбция и намаляват загубата на костно 
вещество, като увеличават костната плътност и предпазват от развитието на 
остеопороза.
Пасифлора
Екстрактът от пасифлора повлиява състояния на нервност, тревожност и без-
съние. Екстрактът от пасифлора подпомага дейността на нервната система 
в ситуации на силно напрежение, безпокойство, пристъпи на страх, промяна 
в настроението, трудно заспиване и неспокоен сън. Съдържащите се в екс-
тракта от пасифлора розмаринова киселина и витексин повишават нивата на 
невротрансмитерната аминокиселина GABA. GABA успокоява мозъчната ак-
тивност и така понижава стреса, подобрява мисловния процес и помага срещу 
тревога и безпокойство без негативните странични ефекти и привикването на 
лекарствените средства. Мозъкът използва GABA при състояния на стрес и 
нервно напрежение, като GABA не само предизвиква релаксация, но и нама-
лява тревожността.
Глог
Глогът съдържа много флавониди, които са сред най-мощните антиоксиданти. 
Нормализира нивата на холестерола. Тонизира сърдечния мускул, оказва съ-
доразширяващо действие. Подобрява и кръвообращението в мозъка. Намаля-
ва нервната превъзбуда, премахва безсънието, нормализира съня.
Витамин Д
Витамин Д e мастноразтворим витамин с многобройни важни за организма 
функции. Той спомага за усвояването на калция и фосфора от червата и 
поддържането здравето на костите и мускулите. Важен е за профилактика на 
остеопорозата в периода преди и по време на менопаузата. Играе значителна 
роля в поддържане на имунитета и профилактиката на автоимунни и инфекци-
озни заболявания. Регулира растежа както на нормалните, така и на туморните 
клетки. Поради тази причина той може да играе важна роля в превенцията и 
лечението на различни видове рак, особено на дебелото черво, панкреаса и 
рак на гърдата.
Селен
Селен е основен минерал за човешкото тяло. Той е мощен антиоксидант, който 
се бори с оксидативния стрес и помага в защитата на тялото от хронични забо-
лявания, като сърдечни заболявания и рак. Mикроминералът ceлeн пpитeжaвa 
мощни антиоксидантни и имуностимулиращи функции. Tой участва в състава 
на ензимите, които пречат на образуването на най-опасните свободни радика-
ли, с които другите антиоксиданти не са в състояние да се справят. Селенът е 
от решаващо значение за здравето и правилното функциониране на имунната 
система. Благодарение на своето антиоксидантно и детоксикиращо действие, 
селенът помага на косата и кожата да изглеждат здрави и красиви.

Как да приемам Прима Донна?
Прима Донна се приема по 1/една/ таблетка дневно сутрин, преди закуска с 
чаша вода.
Колко време да приемам Прима Донна?
Прима Донна трябва да се приема редовно и непрекъснато в продължение на 
поне три до шест месеца. Проявите, свързани с промяната на естрогенните 
нива, като горещи вълни, обикновено намаляват значително на втория месец 
от началото на приема. Проявите, като тревожност, безсъние и нервно напре-
жение се повлияват още на втората седмица от приема на препарата. Най-
добре е за продължителността на прием на Прима Донна да се посъветвате 
с лекуващия лекар. 
Специални предупреждения
Да се   съхранява на място, недостъпно за деца под тригодишна възраст. 
Не превишавайте препоръчителната дневна доза. 
Да не се използва като заместител на балансираното и разнообразно хранене, 
и здравословен начин на живот.
Да не се използва по време на бременност и кърмене. 
Не е подходящ за хора с непоносимост или алергични към някои от съставките 
на продукта.
Срок на годност и условия на съхранение
Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от топлина, светлина и влага.
Датата на минимална трайност се отнася до продукта, при правилно съхране-
ние на стайна температура.
Да не се използва след срока на годност, посочен върху опаковката.
Да не се използва, ако опаковката е с нарушена цялост или липсва.
Използвай преди: виж датата отбелязана на опаковката.
Партиден номер: виж опаковката.
Опаковка
30 таблетки, разпределени в два блистера по 15 таблетки
Нетно количество: 16,5 
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