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OVARIN 60 TABLETEK
 

cena: 55,40 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać tabletki

Producent z.f colfarm

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

OVARIN to nowoczesny suplement diety dla kobiet zawierający starannie dobrany zestaw składników odżywczych, wspomagający
utrzymanie prawidłowej gospodarki hormonalnej, w ilościach dostosowanych do potrzeb kobiet w wieku rozrodczym.

Wskazania:

Przeznaczony do stosowania:
• w utrzymaniu prawidłowej gospodarki hormonalnej
• dla kobiet w wieku rozrodczym
• dla kobiet starających się zajść w ciążę

Działanie:

Ovarin zawiera dwie formy izomeryczne inozytolu: mio-inozytol i D-chiro-inozytol.

Inozytol to substancja witaminopodobna, naturalnie obecna w diecie. Na jej przyswajanie mogą mieć wpływ niewłaściwe nawyki
żywieniowe, np. nadmiar kawy, herbaty i alkoholu, a także stres, antybiotyki i antykoncepcja hormonalna.

Inozytol jest prekursorem w syntezie drugorzędowych przekaźników hormonów, takich jak GnRH, TSH.
Kwas foliowy bierze udział w procesie podziału komórek, w tym komórek jajowych.
Witamina D w rekomendowanej dawce pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i bierze udział w procesie
podziału komórek.
Kwas pantotenowy (wit. B5) przyczynia 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 przyczynia się do utrzymania właściwego metabolizmu
energetycznego oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i odpornościowego.
Kwas foliowy, witamina B6 i B12 biorą udział w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
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Składniki:

Składniki czynne
Zawartość dobowa w 1 tabletce
• Inozytol – 550 mg*
• Kwas foliowy – 200 µg (100% RWS)
• Witamina D – 12,5 µg – 500 IU (250% RWS) 25 µg –
• Witamina B6 – 0,7 mg (50% RWS)
• Wit. B5 (kwas pantotenowy) – 3 mg (50% RWS)
• Wit. B12 – 1,25 µg (50% RWS)

Zawartość dobowa w 2 tabletkach
• Inozytol – 1100 mg*
• Kwas foliowy – 400 µg (200% RWS)
• Witamina D – 1000 IU (500% RWS)
• Witamina B6 – 1,4 mg (100% RWS)
• Wit. B5 (kwas pantotenowy) – 6 mg (100% RWS)
• Wit. B12 – 2,5 µg (100% RWS)

* Brak ustalonych norm zalecanego dziennego spożycia

Stosowanie:
Zalecana dzienna porcja: 2 tabletki dziennie
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