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Inofem, 30 saszetek cykl owulacyjny reg. horm.
 

cena: 49,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 2000 mg, 200 μg

Opakowanie 30 sztuk

Postać Saszetki

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

mio-inozytol kwas foliowy

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Zawarte w produkcie składniki utrzymują fizjologiczną równowagę hormonalną, pomagając uzupełnić niedobór tych substancji w
organizmie.

Skład Inofemu ma korzystny wpływ na przywrócenie równowagi hormonalnej, co przyczynia się do regulacji cyklu owulacyjnego,
miesiączkowania oraz gospodarki węglowodanowej (większa wrażliwość komórek na działanie insuliny).

Wskazania

Wspomaga utrzymanie fizjologicznej równowagi hormonalnej u kobiet, pomagając uzupełnić niedobór tych substancji w organizmie.

Działanie

Mio-inozytol jest ważnym elementem ściany komórkowej i mediatorów biochemicznych wewnątrz organizmu, między innymi wpływa na
reakcje komórek na insulinę. Dodatkowo badania prowadzone w ostatnich 20 latach wykazały istotną rolę mio-inozytolu w procesie
dojrzewania komórek jajowych w jajnikach.

Kwas foliowy należy do grupy folianów i wpływa na wiele funkcji metabolicznych w organizmie. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu homocysteiny oraz w prawidłowej syntezie aminokwasów. Jednocześnie bierze udział w procesie podziału komórek, w
tym komórek jajowych – oocytów.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 saszetka dziennie
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 Skład

1 saszetka zawiera:

Inozytol: Kwas foliowy
2000 mg: 200 cmg*

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Skad: inozytol, aromat cytrynowy, maltodekstryna (nośnik), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).

Uwagi do stosowania

Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml letniej wody, dokładnie wymieszać i wypić.

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety, nie zastępuje zrównoważonej i różnorodnej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia stanowią podstawę do zachowania dobrego stanu zdrowia.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Zawartość:

30 saszetek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ESTABLO PHARMA

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
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