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MIOVELIA PRO zestaw 30 saszetek + 30 kapsułek
 

Cena: 119,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz. + 30 kaps.

Postać zest.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaMIOVELIA PRO zest. 30 sasz. + 30 kaps.SKŁADNIKI O UDOWODNIONYM NAUKOWO DZIAŁANIUwspierają gospodarkę
hormonalną kobiet starających się o dzieckoUNIKALNA FORMUŁAinozytoli, białka i choliny uzupełniona jodem, kompleksem witamin i
resweratrolemWYGODNA FORMAsaszetki do przyrządzania zawiesiny oraz kapsułki do łącznego stosowaniaDziałanieMIOVELIA PRO to
preparat złożony z saszetki do przyrządzenia zawiesiny oraz z kapsułki witaminowo-mineralnej (porcja zalecana do spożycia w ciągu
dnia). W saszetce znajdują się mio- i D-chiro-inozytol, należące do witamin z grupy B, a także białko serwatkowe.Składniki zawarte w
kapsułce wpływają na utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny (cholina, foliany, witamina B12), biorą udział w procesie
podziałów komórkowych (witamina D, B12, foliany) oraz wpływają na prawidłowe działanie układu odpornościowego (witamina D, B6,
foliany, B12). Foliany w Miovelia Pro to formuła FolActiv® (połączenie kwasu foliowego i jego aktywnej formy). Ich synergistyczne
działanie wspiera podziały komórkowe, istotne dla wzrastania płodu. Zastosowanie FolActiv® jest szczególnie korzystne dla osób z
wolniejszym metabolizmem kwasu foliowego, co dotyczy co drugiej kobiety w Polsce*. Jod zawarty w preparacie wpływa korzystnie na
funkcjonowanie tarczycy oraz utrzymanie funkcji poznawczych, a wraz z witaminami B6 i B12 wspiera także utrzymanie
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Co więcej, witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej1.CZY
WIESZ, ŻE...Spożywanie mio-inozytolu i D-chiro-inozytolu w odpowiednich ilościach wpływa korzystnie na profil endokrynologiczny,
wrażliwość tkanek na insulinę oraz wspiera proces owulacji u kobiet*. Wyniki badań wskazują także na korzystny wpływ stosowania
mio-inozytolu, D-chiro-inozytolu wraz z resweratrolem na metabolizm węglowodanów i tłuszczu*.Witamina D ma wpływ na
normalizację procesów zapalnych*.Białko serwatkowe jest dobrym źródłem cennych aminokwasów oraz zawiera dużą ilość leucyny,
która wpływa korzystnie na ich przyswajanie*.Dowiedziono, że większy udział białka w diecie działa korzystnie na parametry płodności
kobiecej*.Jod jest ważny dla prawidłowego rozwoju mózgu i układu nerwowego dziecka. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
rekomenduje codzienną suplementację jodu kobietom planującym ciążę. Dobowe spożycie jodu w tej grupie kobiet powinno wynosić
150 µg*.NQS czyli NutroPharma® Quality System to autorski program, który gwarantuje NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ produktów marki
NutroPharma®. Twoja satysfakcja, bezpieczeństwo i zdrowie to nasz absolutny priorytet, dlatego połączyliśmy zaawansowaną wiedzę
naukową z najwyższymi standardami produkcji oraz nadobowiązkową certyfikacją niezależnego laboratorium.Sposób użyciaSpożyć 1
saszetkę oraz 1 kapsułkę raz na dobę. Produkt o smaku śmietankowo-waniliowy (saszetka).Przed przyrządzeniem roztworu umyć ręce.
Używać czystych naczyń.Zawartość saszetki rozpuścić w 100 ml mleka, napoju roślinnego lub wody (aby nie doszło do denaturacji
białek serwatkowych płyn powinien być chłodny albo mieć temperaturę pokojową).Początkowo rozpuścić w mniejszej ilości płynu,
stopniowo dodając resztę, mieszając przy tym energicznie do uzyskania jednolitej konsystencji. Dopuszczalna jest obecność drobnych
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grudek. W celu uzyskania gładszej konsystencji najlepiej użyć shakera. Spożyć natychmiast po przygotowaniu.Saszetkę MIOVELIA PRO
można również spożywać jako dodatek do różnego rodzaju potraw lub posiłków. Przyjmować od razu po przygotowaniu porcji do
wypicia w trakcie spożywania posiłku o niskiej zawartości węglowodanów.SkładSkładniki kapsułki mineralno-witaminowej:dwuwinian
choliny, mączka ryżowa, kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza; resweratrol (z Polygonum cuspidatum), cholekalcyferol, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina, L-
metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu.Składniki saszetki:koncentrat białek serwatkowych (laktoza), mio-
inozytol, proszek z lnu (Linum usitatissimum), ekstrakt z wanilii, aromat naturalny śmietankowy, D-chiro-inozytol, lecytyny
(słonecznikowe), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: sukraloza.Cholinaprzyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu homocysteiny, co ma korzystny wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka1 ponadto pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a także jest niezbędnym składnikiem w procesie dojrzewania plemników.Jodpomaga zachować
zdrową skórę. Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz właściwym funkcjonowaniu tarczycy, co ma wpływ na
prawidłowy rozwój układu nerwowego dziecka i może odpowiadać za jego inteligencję w przyszłości. Jest ważny dla wzrostu
dzieci.Kwas foliowyfoliany biorą udział w procesie podziału komórek oraz w procesie wzrostu tkanek matczynych podczas ciąży. Foliany
wpływają również na utrzymanie właściwego metabolizmu homocysteiny, co ma korzystny wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka, a
także przyczyniają się do prawidłowego działania układu odpornościowego.Mioinozytolważny składnik komórek, ale także przekaźników
w szlakach hormonalnych. Mioinozytol jest znany z wielu funkcji, m. in. wpływu na transport glukozy do komórekResweratrolnaturalny
antyoksydant, ceniony za zdolność unieszkodliwiania wolnych rodników.1 Te zaś są odpowiedzialne np. za procesy starzenia komórek.
Dowiedziono, że łączne stosowanie resweratrolu z inozytolami wpływa na metabolizm tłuszczu i węglowodanów.Witamina B12bierze
udział w procesie podziału komórek, co jest istotne dla wzrastania płodu oraz wzrostu cebulki włosa, komórek skóry i paznokci.
Witamina B12 wpływa na prawidłowe działanie układu odpornościowego, a także wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu
energetycznego oraz metabolizmu homocysteiny, co ma korzystny wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka.Witamina B6przyczynia
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz działa korzystnie na utrzymanie funkcji psychologicznych. Co więcej przyczynia
się do regulacji aktywności hormonalnej. Witamina ta wpływa na prawidłowy metabolizm białka i aminokwasów w tym cysteiny będącej
składnikiem budulcowym włosów- keratyny. Dowiedziono także, że ułatwia wchłanianie magnezu, oraz bierze udział w procesach
epigenetycznych.Witamina Dpomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i mięśniowego. Wpływa na
normalizację procesów zapalnych oraz bierze udział w procesie podziałów komórkowych.1 Ponadto zwiększa wchłanianie wapnia z
diety, przyczyniając się do utrzymania zdrowych zębów i kości.
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