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Inofolic Combi x 60 kaps
 

Cena: 140,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent EXELTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Infolic Combi  to suplement diety, który zawiera dwie formy izometryczne inozytolu (substancji należącej do witamin z grupy B), czyli
myo-inozytol, d-chiro-inozytol, a także kwas foliowy. Wszystkie te składniki powinny być suplementowane w celu zapewnienia
niezbędnych ilości w organizmie kobiety w okresie, kiedy to planuje powiększenie rodziny, a spożywanie ich wraz z pokarmami jest
niewystarczające. Infolic Combi to preparat sprzedawany w formie miękkich kapsułek żelatynowych doustnych. Jedno opakowanie
zawiera 60 kapsułek suplementu diety Infolic Combi.

Charakterystyka
Infolic Combi to suplement diety w formie doustnych, miękkich kapsułek żelatynowych, które przeznaczone są do stosowania w celu
wsparcia organizmu kobiety w okresie planowania powiększenia rodziny. Preparat ten zawiera dwie formy izometryczne izonytolu: myo-
inozytol, d-chiro-inozytol, a także kwas foliowy. Wszystkie te składniki powinny być przyjmowane przez kobiety celem zapewnienia
niezbędnych ich ilości w czasie, gdy planują zajście w ciążę, a spożycie ich wraz z pokarmami jest niewystarczające.
Składniki zawarte w Infolic Combi to:
· inozytol – substancja należąca do grupy witamin B. W przyrodzie spotykamy się najczęściej inozytolem w formie myo-inozytolu;
· kwas foliowy – bierze udział w procesie podziału komórek, a także wspiera prawidłową produkcję krwi. Suplementacja kwasu foliowego
pozwala zwiększyć poziom folianów u przyszłej mamy, natomiast zbyt niski poziom folianów u matki może okazać się jednym z
czynników ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u płodu.

Przeciwwskazania*
Infolic Combi nie należy przyjmować w sytuacji, gdy u kobiety pojawi się nadwrażliwość na którykolwiek ze składników zawartych w
preparacie.

Stosowanie
Przed pierwszym przyjęciem Infolic Combi  należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta. zalecane dzienne
spożycie suplementu diety Infolic Combi wynosi: 2 kapsułki dziennie (1 kapsułka przyjmowana dwa razy na dobę). Należy pamiętać, by
nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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Co ważne, by zapewnić stałą podaż inozytolu, zaleca się, by spożywać dwie kapsułki Infolic Combi dziennie w odstępie 12 godzin.
Korzystne działanie substancji zawartych w Infolic Combi zauważalne jest w przypadku codziennego uzupełniania dawki preparatu, a
mianowicie 400 µg kwasu foliowego, przez okres co najmniej jednego miesiąca przed poczęciem i maksymalnie trzy miesiące po
poczęciu.

Składniki
Myo-inozytol; olej sojowy; (otoczka kapsułki) żelatyna wołowa; stabilizator: glicerol; emulgator: lecytyny - lecytyna sojowa , estry kwasów
tłuszczowych i poliglicerolu; substancja wypełniająca: triglicerydy średniołańcuchowe; substancje zagęszczające: mono i diglicerydy
kwasów tłuszczowych; d-chiro-inozytol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)

2 kapsułki zawierają:
· Myo-inozytol - 1100 mg*
· D-chiro-inozytol - 27,6 mg*
· Kwas foliowy - 400 µg (200% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
94,8 g

Przechowywanie
Infolic Combi należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, która wynosi od 15-25 °C. Kapsułki należy
przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci. Zaleca się, by chronić produkt od działania światła i wilgoci. Nie
spożywać kapsułek po upływie daty minimalnej trwałości.

Producent
Wyprodukowano we Włoszech dla:
Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. gen. Józefa Zajączka 9
01-518 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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