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Ovarin 60 tabl.
 

Cena: 50,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Ovarin, 60 tabletek

Suplement diety Ovarin zawiera dwie formy izomeryczne inozytolu (mio-inozytol i D-chiro-inozytol), aktywną i łatwo przyswajalną formę
kwasu foliowego (L-metylofolian wapnia), witaminy z grupy B, w tym witaminę B12 w formie metylokobalaminy, oraz witaminę D. Kwas
foliowy bierze udział w procesie podziału komórek, w tym komórek jajowych. Witamina D bierze udział w procesie podziału komórek.
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Witamina B12 przyczynia się do utrzymania właściwego metabolizmu
energetycznego oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Kwas foliowy, witamina B6 i B12 biorą udział w
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 2 tabletki dziennie.

Składniki: 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).

1 tabletka zawiera: inozytol 550mg, kwas foliowy 200mcg (100%)*, witamina D 12,5mcg - 500 IU (250%)*, witamina B6 0,7mg (50%),
kwas pantotenowy 3mg (50%)*, witamina B12 1,25mcg (50%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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