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Ovarin, tabletki, 60 szt.
 

Cena: 60,09 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Verco

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Inozytol, Witamina B12, Witamina B6, 
Witamina D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ovarin, tabletki, 60 szt.

Ovarin - suplement diety zawierający zestaw składników odżywczych dla kobiet.

Skład Ovarin, tabletki, 60 szt.

inozytol (w postaci izomerów: mio-inozytol, D-chiro-inozytol), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol (witamina D), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy),
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca - poliwinylopirolidon, chlorowodorek pirydoksyny (witamina
B6), L-metylofolian wapnia (kwas foliowy), metylokobalamina (witamina B12)

Sk?adniki 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS*
Inozytol 550 mg --- 1100 mg ---

Kwas foliowy 200 µg 100% 400 µg 200%

Witamina D 12,5 µg (500 IU) 250% 25 µg (1000 IU) 500%

Witamina B6 0,7 mg 50% 1,4 mg 100%

Kwas pantotenowy 3 mg 50% 6 mg 100%

Witamina B12 1,25 µg 50% 2,5 µg 100%
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*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Ovarin, tabletki, 60 szt.

Witamina D wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i bierze udział w procesie podziału komórek.

Kwas pantotenowy wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Witamina B6 wpływa na regulację aktywności hormonalnej.

Witamina B12 wpływa na utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego i odpornościowego.

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy wspierają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Dawkowanie Ovarin, tabletki, 60 szt.

Dorośli: 2 tabletki.

Informacje dodatkowe Ovarin, tabletki, 60 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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