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MioVelia 30 sasz + 30 kaps
 

Cena: 119,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kapsułki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Miovelia to suplement diety przeznaczony do postępowania dietetycznego u kobiet z zaburzeniami gospodarki hormonalnej, co ma
związek z zespołem policystycznych jajników (PCOS) oraz insulinoopornością. W preparacie tym zastosowano składniki, które
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania jajników oraz poprawy jakości komórek jajowych w okresie przygotowania do ciąży,
jak również w trakcie ciąży.

Preparat Miovelia dostępny jest w dwóch formach – saszetki do przygotowania zawiesiny o smaku truskawkowym oraz kapsułki
doustnej. Suplement diety Miovelia jest zalecany do przyjmowania w przypadku zaburzeń płodności, zaburzeń gospodarki hormonalnej
u kobiet w wieku rozrodczym, a także przygotowań do procedur wspomaganego rozrodu. Przyjmowanie preparatu Miovelia należy
zawsze skonsultować lekarzem. Jedno opakowanie zawiera 30 saszetek i 30 kapsułek Miovelia, co powinno wystarczyć na miesięczną
kurację preparatem.

Składniki
Składniki saszetki: Białko serwatkowe (laktoza), mio-inozytol, proszek truskawkowy (16,7 %), proszek z lnu (Linum usitatissimum),
lecytyna słonecznikowa, D-chiro-inozytol, aromat truskawkowy, aromat waniliowy; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu;
substancja słodząca: sukraloza.

1 saszetka Miovelia (12 g) zawiera:

Wartość energetyczna 148 kJ/ 35,6 kcal,
Tłuszcz 0,1 g*

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g,
Węglowodany: 3,9* g

w tym cukry 0,006 g*
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) w tym mio-inozytol: 2,0 g*,
D-chiro-inozytol: 0,25 g*
Białko 6,3 g*
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Błonnik: 0,9 g*,
Sól 0,006 g*

z czego sód 24 mg*

Składniki kapsułki mineralno-witaminowej: dwuwinian choliny, resweratrol (z Polygonum cuspidatum), kapsułka: substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; proszek ryżowy, cholekalcyferol, substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu;
chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina, L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu.

1 kapsułka Miovelia zawiera:

Wartość energetyczna 7,02 kJ/ 1,67 kcal,
Tłuszcz 0,02 g*,

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,02 g*
Węglowodany 0,27*

w tym cukry 0,02*
Białko 0,11 g*
Sól 0,0 g*

z czego sód 0 mg*
Witamina D 50 µg*
Witamina B6 1,25 mg*
Kwas foliowy 800 µg*
Witamina B12 1 µg*
Jod 50 µg*
Sód 0 mg*
Dwuwinian choliny 125 mg*
Resweratrol 40 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto

30 saszetek po 12 g: 360 g
30 kapsułek: 17 g

Charakterystyka
Miovelia to preparat w formie saszetki do przygotowania zawiesiny o smaku truskawkowym oraz kapsułki doustnej, przeznaczony do
postępowania dietetycznego u kobiet, u których występują zaburzenia gospodarki hormonalnej związane z zespołem policystycznych
jajników oraz insulinoopornością. Jest to kompozycja odpowiednio dobranych, naturalnych składników, które mają wspierać starania o
dziecko, a także zmagania z niepłodnością. Wśród składników zawartych w Miovelia znaleźć można:

cholinę – przyczynia się do ochrony DNA przed uszkodzeniami, a wraz z kompleksem FolActiv wspomaga prawidłowy rozwój
ośrodkowego układu nerwowego, w tym m.in. struktur odpowiedzialnych za pamięć;
metylB12 oraz witaminę B6 – pomagają w regulacji funkcji psychologicznych i emocjonalnych, a także wspierają utrzymanie
prawidłowego stężenia homocysteiny we krwi, chroniąc tym samym płód przed jej szkodliwym działaniem;
witamina D3 – wspomaga procesy utrzymujące ciążę na początkowym etapie i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
jajników;
folActiv (kwas foliowy + aktywne foliany) – aktywna forma folianów przyczynia się do lepszego wchłaniania kwasu foliowego w
przypadku kobiet z wolniejszym metabolizmem tej substancji. Zaleca się przyjmowanie folianów minimum 12 tygodni przed
planowaną ciążą, by móc w ten sposób odpowiednio wysycić tkanki matki;
jod – wspomaga prawidłowy rozwój płodu;
mio-inozytol i D-chiro-inozytol – składniki te przyczyniają się do przywrócenia owulacji, poprawy jakości oocytów, a także do
prawidłowego zapłodnienia podczas terapii wspomaganego rozrodu, w szczególności u kobiet z zaburzeniami hormonalnymi;
resweratrol – wspomaga poprawę insulinowrażliwości, jak również regulacji poziomu androgenów i cholesterolu we krwi,
pomaga kobietom z zaburzeniami gospodarki hormonalnej.

Miovelia to suplement diety zalecany do przyjmowania w przypadku:

zaburzeń płodności;
zaburzeń gospodarki hormonalnej u kobiet w wieku rozrodczym, związanych m.in. z zespołem policystycznych jajników (PCOS),
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hiperinsulinemią, insulinoopornością czy też hiperandrogenemią;
przygotowań do procedur wspomaganego rozrodu.

Stosowanie
Miovelia to preparat przeznaczony do stosowania doustnego, który należy przyjmować w trakcie posiłku o niewielkiej zawartości
węglowodanów. Przed przyrządzeniem zawiesiny należy umyć ręce i użyć czystego naczynia. Zawartość jednej saszetki należy
rozpuścić w 150 ml letniej wody, a następnie wypić bezpośrednio po przygotowaniu zawiesiny. Kapsułkę należy połknąć w całości
(przyjmować jednocześnie z napojem), po czym popić dużą ilością dowolnego płynu.
Zalecana dzienna porcja suplementu diety Miovelia to: 1 saszetka oraz 1 tabletka przyjmowana raz na dobę.

Podczas stosowania preparatu Miovelia zaleca się stosowanie diety o niskim indeksie glikemicznym (IG mniejszy lub równy 55) lub o
niskiej zawartości węglowodanów tj. spożycie poniżej 130 g węglowodanów dziennie. Warto przy tym dodać, że IG mleka krowiego o
zawartości 3,2% tłuszczu wynosi 55, natomiast mleko o zawartości tłuszczu 0,5%: IG=32. 100 ml mleka krowiego zawiera 5 g
węglowodanów. Informacje o ilości węglowodanów i cukrów na 100 g/ml znajdują się na opakowaniach każdej żywności.

W przypadku, gdy ustalenie indeksu glikemicznego spożywanej żywności nie jest możliwe, można spożywać żywność o niskiej
zawartości cukrów tj. nie więcej niż 5 g cukrów na 100 g dla produktów stałych lub 2,5 g cukrów na 100 ml dla produktów płynnych.

Miovelia to produkt, który należy zawsze stosować zgodnie z zalecanym przez lekarza schematem.

Przeciwwskazania
Preparat Miovelia nie powinien być przyjmowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt jest
przeciwwskazany osobom z niewyrównaną nadczynnością tarczycy z uwagi na zawartość jodu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed
rozpoczęciem kuracji powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie
Suplement diety Miovelia należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci. Chronić przed działaniem światła i wilgoci, nie mrozić.

Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola

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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