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TENfertil ONA 120 kaps.
 

Cena: 136,77 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kapsułek

Postać kaps.twarde

Producent NUTRITION HEALTH INSTITUTE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

TENfertil ONA, 120 kaps. - wspiera płodność kobiet

ZASTOSOWANIE:

TENfertil ONA to prosty, innowacyjny, bezpieczny, a przede wszystkim skuteczny sposób wspierania zdrowia kobiet w wieku
rozrodczym.

INOZYTOL

Nazywany jest witaminą B-8. Wpływa na wiele funkcji organizmu, w tym na zmniejszanie insulinooporności i regulkwanie poziomu cukru.
Udowodniono, że inozytol poprawia funkcjonowanie jajników oraz płodność u kobiet chorujących na zespół policystycznych jajników.
Tym samym reguluje miesiączki, pozytywnie wpływa na owulację oraz zwiększa szanse na zajście w ciążę.

KOENZYM Q10

Związek ten jest znany przede wszystkim ze swoich właściwości antyoksydacyjnych. Wolne rodniki skracają żywotność komórek
jajowych i powodują pogorszenie ich jakości. Koenzym Q10 hamuje działanie wolnych rodników i i niszczy je. Wśród szeregu funkcji,
które jeszcze spełniam, warto wiedzieć, że minimalizuje stres oksydacyjny, który także wpływa na kobiecą płodność. Wykazano, że może
on uszkadzać oocyty i upośledzać ich zdolność do zapłodnienia, a nawet prowadzić do fragmentacji zarodków i poronień.

METYLOWANY KWAS FOLIOWY

Szacuje się, że nawet 50% kobiet w populacji ma mutację genu kodującego enzym odpowiedzialny za przetwarzanie kwasu foliowego do
jego aktywnej formy. Dlatego wiele pań potrzebuje jego zmetylowanej wersji. Kwas foliowy to podstawa suplementacji, jeśli chcemy
zajść w ciążę. Bierze udział w kształtowaniu się cewy nerwowej u płodu, zmniejszając u niego ryzyko powstania licznych wad
rozwojowych.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 4 kapsułki TENfertil® ONA dziennie
w dwóch porcjach, 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem najlepiej wraz z posiłkiem. Kapsułki można połykać w całości lub zawartość
kapsułek można wsypać do jogurtu lub rozpuścić w szklance wody. Zaleca się stosowanie kapsułek TENfertil® ONA przez okres co
najmniej 3 miesięcy. Optymalny okres stosowania to 3-6 miesięcy. Produkt TENfertil ONA®
może być stosowany u kobiet w ciąży, po konsultacji z lekarzem. Jednakże w przypadku stosowania TENfertil® ONA, w I-szym
trymestrze ciąży, zgodnie z wytycznymi PTGiP* należy dodatkowo przyjmować preparaty, które zawierają 200mcg jodu.

SKŁAD:

Mio-inozytol, Octan DL-alfa-tokoferylu (Witamina E), Dwuwinian choliny, Kwas l-askorbinowy (Witamina C), Glukonian cynku, Koenzym
Q10 (Ubichinon), D-chiro-inozytol, Cholekalcyferol (Witamina D), Chlorowodorek pirydoksyny (Witamina B6), Cyjanokobalamina
(Witamina B12), L-metylofolian wapnia (Kwas foliowy), substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu), składniki otoczki kapsułki: substancja żelująca – hydroksypropylometyloceluloza, barwnik (dwutlenek tytanu).

WAŻNE INFORMACJE: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu
u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania
dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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