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Inofem, proszek, 30 szt.
 

Cena: 93,09 zł

Opis słownikowy

Postać proszek

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Inozytol, Kwas foliowy

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Inofem, proszek, 30 szt.

Inofem to suplement diety, który zawiera Mio-inozytol oraz kwas foliowy. Mio-inozytol jest ważnym składnikiem błon komórkowych i
prekursorem w syntezie drugorzędowych przekaźników hormonalnych wewnątrz organizmu, między innymi wpływa na reakcje komórek
na insulinę (hormon biorący udział m.in. w metabolizmie węglowodanów). Kwas foliowy należy do grupy folianów i wpływa na wiele
funkcji metabolicznych w organizmie. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny i prawidłowej syntezy
aminokwasów. Jednocześnie bierze udział w procesie podziału komórek, w tym komórek jajowych – oocytów oraz pomaga w
prawidłowej produkcji krwi.

Skład Inofem, proszek, 30 szt.

Mio-inozytol, kwas foliowy (kwas pteroilomonogluta-m i nowy), maltodekstryna, aromat

cytrynowy.

Sk?adniki 1 saszetka

Mio-inozytol 2000 mg
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Kwas foliowy 200 µg

Produkt nie zawiera glutenu, laktozy i konserwantów.

Produkt bezpieczny dla osób chorych na cukrzyc?.

Działanie Inofem, proszek, 30 szt.

Mio-inozytol wspomaga reakcję komórek na insulinę.

Kwas foliowy wspomaga utrzymać prawidłowego metabolizmu homocysteiny i prawidłową syntezę aminokwasów.

Dawkowanie Inofem, proszek, 30 szt.

Dorośli: 1 saszetka dziennie.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml letniej wody, dokładnie wymieszać i wypić.

Przeciwwskazania Inofem, proszek, 30 szt.

preparatu nie należy stosować, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania produktu u
dzieci.

Informacje dodatkowe Inofem, proszek, 30 szt.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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