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Ovarin x 60 tabl
 

Cena: 51,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Ovarin to suplement diety w formie tabletek, przeznaczony dla kobiet. Przyczynia się on do regulacji aktywności hormonalnej. W
składzie suplementu znajdują się składniki odżywcze, które wspomagają utrzymanie właściwej gospodarki hormonalnej. Ich ilość jest
dopasowana do potrzeb kobiet w wieku rozrodczym. Jednym z nich jest inozytol, czyli składnik odżywczy naturalnie występujący w
diecie. Na jego przyswajanie niekorzystnie wpływają jednak niektóre codzienne nawyki żywieniowe – w tym nadmierne spożywanie
kawy, herbaty czy alkoholu. Duże znaczenie mają także stres, antykoncepcja hormonalna oraz zażywanie antybiotyków. Inozytol,
pochodna glukozy, jest znany także jako witamina B8.

Suplement diety Ovarin wyróżnia zawartość dwóch form izomerycznych inozytolu: mio-inozytolu i D-chiro-inozytolu. Jest to jedyne takie
połączenie w formie tabletek. Pierwszy ze wspomnianych składników znajduje się również w owocach cytrusowych, orzechach,
roślinach strączkowych oraz pełnoziarnistych produktach. Z kolei drugi występuje w diecie w śladowych ilościach. Dzięki suplementowi
diety Ovarin można przyswoić go więcej.

Inozytol wspomaga regulację hormonalną oraz wpływa pozytywnie na czynność jajników. Jednocześnie wspiera kontrolę masy ciała,
przyczyniając się do regulowania wrażliwości komórek na insulinę. W składzie suplementu znajduje się też kwas foliowy, dzięki czemu
jest on lepiej i szybciej przyswajany. Dodatkową zaletą jest zawartość rekomendowanej ilości kwasu foliowego, a także witaminy D3.
Sama witamina D3 ma szerokie spektrum działania. Wpływa m.in. na gospodarkę wapniowo-fosforanową, przyczynia się do zwiększenia
wchłaniania wapnia w jelitach i stanowi ważny element procesu funkcjonowania mięśni i układu odpornościowego. Jej niedobór może
skutkować zaburzeniami mineralizacji kości, osteoporozą oraz niewłaściwą pracą układu immunologicznego. Witaminy z grupy B, które
również znajdują się w suplemencie diety Ovarin, mają istotny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Ponadto biorą udział w
procesach krwiotwórczych i przemianach metabolicznych oraz energetycznych. Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do lepszego
metabolizowania homocysteiny, której zbyt wysokie stężenie może zwiększać ryzyko zawału serca, miażdżycy, zmian zakrzepowych i
udaru mózgu.

Na gospodarkę hormonalną kobiet wpływa wiele czynników. Suplementy diety, takie jak Ovarin, stanowią jeden ze sposobów jej
wsparcia. Wynika to z faktu, że nawet najlepiej zbilansowana dieta może nie zapewniać wchłaniania właściwej ilości składników
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odżywczych. Z tego względu kobiety powinny rozważyć dodatkowe przyjmowanie m.in. witaminy D, witamin z grupy B oraz inozytolu,
które można znaleźć właśnie w produkcie Ovarin. Ponadto dieta powinna bazować na zielonych warzywach i zdrowych tłuszczach, które
znajdują się m.in. w rybach i olejach. Konieczne jest też przyjmowanie odpowiedniej ilości białka i węglowodanów oraz zachowanie przy
tym odpowiedniej równowagi, gdyż oba związki wpływają na poziom hormonów i energii. Na gospodarkę hormonalną wpływa także
aktywność fizyczna. Zalecane są zwłaszcza ćwiczenia o niskiej intensywności, które można wykonywać przez dłuższy czas – np. joga
czy pilates. Rekomendowane są też spacery, pływanie oraz lekkie formy aerobiku.

Kolejnym istotnym elementem jest sen. Reguluje on poziom stresu w organizmie człowieka oraz poziom kortyzolu, co przekłada się na
lepszą równowagę hormonalną. Dlatego chcąc lepiej zadbać o zdrowie, należy spać od 8 do 10 godzin w ciągu doby. Niezwykle ważne
jest też wypracowanie własnych sposobów na radzenie sobie ze stresem. Rekomendowane są relaksacyjne ćwiczenia, ograniczenie
używek i kofeiny oraz inne metody, takie jak kontakt z naturą czy zabiegi u masażysty. Kobiety, które cierpią na zaburzenia hormonalne,
powinny zadbać również o to, aby w ich diecie znalazło się wiele składników antyoksydacyjnych, takich jak warzywa, owoce, algi morskie
oraz biała i zielona herbata. Wskazane jest ponadto zadbanie o odpowiednią podaż błonnika, regularne nawadnianie, ograniczenie
spożycia produktów z białej mąki, zawierających duże ilości soli i tych o dużej zawartości kwasów nasyconych. Suplement diety Ovarin
jest dostępny w formie wygodnych w zażywaniu tabletek.

W składzie suplementu diety Ovarin znajdziemy następujące składniki:

● dwie formy izometryczne inozytolu – mio-inozytol i D-chiro-inozytol. Inozytol jest substancją witaminopodobną, która jest naturalnie
obecna w diecie i jest prekursorem w syntezie drugorzędowych przekaźników hormonów, a mianowicie GnRH i TSH;
● kwas foliowy (L-metyfolian wapnia), który uczestniczy w procesie podziału komórek, w tym także komórek jajowych;
● witamina D, która uczestniczy w procesie podziału komórek;
● kwas pantotenowy, przyczyniający się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, syntezy i metabolizmu hormonów
steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników;
● witamina B6 – przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej;
● witamina B12 w formie metylokobalaminy – wspiera utrzymanie właściwego metabolizmu energetycznego i pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego. Wraz z witaminą B6 i kwasem foliowym bierze udział w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny.

Składniki
Inozytol (w postaci izomerów mio-inozytol oraz di-chiro-inozytol), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-pantotenian wapnia (witamina B5, kwas pantotenowy), substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca - poliwinylopirolidon, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), kwas
foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina D (Cholecalcyferol), cyjanokobalamina (witamina B12)

Zawartość w 1 tabletce suplementu diety Ovarin:

Inozytol 550 mg*
Kwas foliowy 200 µg (100% RWS)
Witamina D 12,5 µg - 500 IU (250% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Wit. B5 (kwas pantotenowy) 3 mg (50% RWS)
Wit. B12 1,25 µg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej

RWS – % referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Masa 60 tabletek: 40,5 g.

Stosowanie
Suplement diety Ovarin należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty.
Zalecana dawka wynosi 2 tabletki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia preparatu.

Przeciwwskazania
Nie należy przyjmować suplementu diety Ovarin w sytuacji nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
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Zaleca się, by przechowywać suplement diety Ovarin w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Produkt powinien być
przechowywany w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Verco S.A.
ul. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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