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Ovulomed Max x 30 saszetek po 4 g
 

Cena: 80,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent Kadefarm

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
mio-inozytol, maltodekstryna, chlorowodorek betainy, kwas cytrynowy - regular kwasowości, wodorowęglan sodu, aromat, glukonian
cynku, dwutlenek krzemu - środek przeciwzbrylający, D-chiro-inozytol, substancja słodząca - sukraloza, witamina B12
(cyjanokobalamina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina D3
(cholekalcyferol)

Zawartość w 1 saszetce:

Mio-inozytol - 2000 mg*
Betaina - 250 mg*
D-chiro-inozytol - 30 mg*
Cynk - 7,5 mg (75% RWS)
Witamina B6 - 1,05 mg (75% RWS)
Witamina B12 - 1,875 µg (75% RWS)
Witamina D3 - 5 µg (100% RWS)
Kwas foliowy - 400 µg (200% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 saszetek po 4g

Charakterystyka
Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest złożonym zaburzeniem hormonalnym u kobiet i pojawia się najczęściej we wczesnym
okresie dojrzewania. może wystąpić również dopiero około 20-25 roku życia. PCOS dotyczy 5-10% kobiet w wieku rozrodczym i stanowi
aż 70% wszystkich przyczyn braku owulacji u kobiet z niepłodnością.
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Ovulomed max może być stosowany:
pomocniczo w celu regulacji cykli miesiączkowych i w przypadku braku miesiączek
u kobiet z zaburzeniami owulacji
u kobiet z podwyższonym poziomem androgenów (hormon męski odpowiadający np. za nadmierne owłosienie i zmiany
trądzikowe)
w przypadkach insulinooporności

Ovulomed max zawiera:
Mio-inozytol oraz D-chiro-inozytol  - odpowiadają za wyrównanie poziomu hormonalnego, metabolizm węglowodanów,
obniżenie poziomu insuliny we krwi oraz normalizację wagi.
Kwas foliowy - odgrywa pozytywną rolę w regulacji procesów rozrodczych, przyczynia się do wzrostu tkanek
matczynych w czasie ciąży i zmniejsza ryzyko wad cewy nerwowej u płodu. Wpływa pozytywnie na metabolizm kobiet
cierpiących na PCOS
Witaminy B6 i B12 w połączeniu z kwasem foliowym– chronią przed wystąpieniem schorzeń układu sercowo-
naczyniowego, miażdżycy i zakrzepicy.
Betaina - chroni przed wystąpieniem rozwoju zmian miażdżycowych, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i zmian
zakrzepowych.
Cynk - pomaga w utrzymywaniu płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych
Witamina D - ma wpływ na prawidłowy metabolizm glukozy oraz funkcje rozrodcze.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka dziennie. Zawartość rozpuścić w 1 szklance wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
NES Pharma Sp.
ul. Mościckiego 235
33-100 Tarnów

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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