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Inofem x 60 sasz
 

Cena: 76,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 sasz

Postać Proszki

Producent ESTABLO PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Inofem w postaci saszetek z proszkiem do rozpuszczania jest produktem wspomagającym utrzymanie u kobiety
równowagi hormonalnej. Suplement diety może być pomocny, jeśli kobieta ma trudności z zajściem w ciążę lub pojawiają się u niej
nasilone dolegliwości związane z nieprawidłowym działaniem układu hormonalnego, PCOS czy insulinoopornością. Po rozpuszczeniu
wyrób ma orzeźwiający, cytrynowy smak.

Na co jest Inofem? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej diety pacjentki w składniki wspierające
równowagę hormonalną organizmu. Szczególnie pomocny może być u kobiet, które zmagają się z insulinoopornością. Można go
wykorzystać między innymi przy PCOS, poza tym znajduje też zastosowanie w przypadku pacjentek z innymi zaburzeniami owulacji i
miesiączkowania, a konkretnie w sytuacji, gdy miesiączki u kobiety pojawiają się rzadko lub nie pojawiają się wcale. Poza tym może być
wskazany w przypadku pacjentek, które posiadają zbyt wysokie stężenie androgenów w organizmie. W skład produktu wchodzi kwas
foliowy oraz mio-inozytol, czyli prekursor syntezy hormonalnych przekaźników drugorzędowych, który jest też składnikiem błon
komórkowych. Kwas foliowy wspomaga funkcje metaboliczne organizmu, a mio-inozytol – reakcje komórek na działanie insuliny. 
Suplement diety Inofem przyczynia się do regulowania kobiecej gospodarki hormonalnej, tym samym przyczyniając się do redukcji
objawów związanych z zachwianiem jej równowagi.

W opakowaniu o masie netto 122,4 g znajduje się 60 saszetek Inofem. W skład 1 saszetki wchodzi dawka 2000 mg inozytolu oraz 200
µg (100% RWS) kwasu foliowego. Formułę każdej saszetki uzupełniają składniki pomocnicze, w tym aromat cytrynowy oraz
maltodekstryna. Rekomendowane przez producenta dawkowanie suplementu diety Inofem powinno być przez pacjentkę przestrzegane,
chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zaleca się przyjmowanie zawartości 1 saszetki Inofem dziennie. Aby prawidłowo przyjąć suplement
diety, należy rozpuścić zawartość jego saszetki w 200 ml letniej wody. Po dokładnym zamieszaniu całości roztwór należy wypić.

Suplement diety Inofem wspomaga walkę z niepłodnością, PCOS i insulinoopornością i na ogół jest dobrze tolerowany przez organizm.
Nie każda pacjentka powinna jednak korzystać z suplementu diety, gdyż posiada on także przeciwwskazania do stosowania. Produkt nie
jest przeznaczony dla dzieci i pacjentek z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Jeśli natomiast suplementację Inofem
rozważają kobiety w ciąży lub karmiące piersią, powinny one zasięgnąć w tej sprawie porady lekarza.
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Suplement diety Inofem powinien być przechowywany w bezpieczny sposób – szczególnie należy zadbać o jego zabezpieczenie przed
wilgocią i wysoką temperaturą, poza tym ważne jest też dopilnowanie, by do produktu nie miały dostępu dzieci. Wyrobu nie można też
traktować jako zamiennika zdrowego stylu życia i zbilansowanych posiłków – może je natomiast uzupełniać, ale należy przy tym
pilnować dawkowania zgodnego z rekomendacjami producenta.

Składniki
Inozytol, aromat cytrynowy, nośnik - maltodekstryna, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).

1 saszetka zawiera:

inozytol - 2000 mg*
kwas foliowy - 200 mcg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania netto (60 saszetek) : 122,40 g.

Stosowanie
Zalecana dzienna dawka suplementu diety Inofem wynosi: 1 saszetka dziennie, której zawartość jest rozpuszczana w 200 ml letniej
wody. Mieszankę należy dokładnie wymieszać, a następnie wypić.

Przeciwwskazania
Inofem nie zaleca się stosować u dzieci oraz u osób uczulonych na którąkolwiek z substancji zawartych w preparacie. Kobiety w ciąży i
karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed pierwszym przyjęciem suplementu diety Inofem.

Przechowywanie
Inofem należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, a także w suchym i chłodnym miejscu.

Producent
Wyprodukowano dla:
Establo Pharma
Ul. Wojciechowska 5/ lok.39
Lublin
Wyprodukowano w Polsce.

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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