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PROFERTIL FEMALE 28 tabletek + 28 kapsułek
 

Cena: 237,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 28 tabl. (+28 kaps.)

Postać tabl. i kaps.

Producent LENUS Pharma

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości*Preparat jest sprzedawany bez opakowania zewnętrznego.PROfertil Female jest suplementem diety, który został
opracowany z myślą o kobietach starających się o dziecko. Wskazany zwłaszcza dla kobiet o zmniejszonej płodności, z zespołem
policystycznych jajników (PCOS) oraz jako działanie wspomagające w przygotowaniu do zapłodnienia in vitro. PROfertil Female sprzyja
przywróceniu regularnego cyklu miesiączkowego, optymalnie przygotowuje ciało na zajście w ciążę oraz optymalizuje dojrzewanie
komórki jajowej. Pomaga osiągnąć optymalny stan organizmu kobiety, który jednocześnie sprzyja zdrowiu dziecka jeszcze przed
rozpoczęciem ciąży.Marzenie o dziecku jest często niemożliwe do momentu, kiedy nasz organizm jest naprawdę gotowy do poczęcia.
PROfertil Female, dzięki starannie dobranym składnikom, sprzyja osiagnięciu równowagi hormonalnej, która jest tak ważna dla zajścia w
ciążę, szczególnie w przypadku zespołu policystycznych jajników. Suplement ten pomaga optymalnie przygotować ciało kobiety do
zajścia w ciążę. Kwas foliowy obniża podwyższony poziom homocysteiny, który powszechnie występuje w przypadku obniżonej
płodności i zespołu policystycznych jajników. Pozytywnie wpływa również na środowisko dojrzałej komórki jajowej. Redukuje ryzyko
przedwczesnych porodów i wad rozwojowych u płodu. Witamina E, będąca silnym przeciwutleniaczem, chroni komórki przed
szkodliwym wpływem wolnych rodników. Ma regulacyjny wpływ na hormony płciowe oraz usprawnia krążenie w endometrium. Selen
jest potrzebny dla prawidłowego przebiegu procesu dojrzewania komórki jajowej. Może zmniejszać oporność na insulinę oraz redukuje
ryzyko przedwczesnego porodu i stanu przedrzucawkowego. Koenzym Q10 pełni istotną rolę w dostarczaniu energii do komórki jajowej
oraz sprzyja jej ochronie przed zaburzeniami funkcjonalnymi (szczególnie u starszych kobiet). Pomaga osiągnąć normalny cykl
miesiączkowy. Katechiny (z ekstraktu z zielonej herbaty) działają przeciwutleniająco i przeciwzakrzepowo. Poprawiają krążenie w
jajnikach i macicy. Obniżają oporność na insulinę i poziom lipidów (PCOS). Natomiast kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA i DHA) działają
wspomagająco na prawidłowy i zdrowy rozwój dziecka przed rozpoczęciem ciąży. Zmniejszają także ryzyko endometriozy oraz
zapewniają efekt antyandrogenny i bardziej korzystny profil lipidowy dla kobiet z PCOS. Glycyrrhizin z ekstraktu lukrecji ma właściwości
przeciwzapalne i antyandrogenne (produkcja testosteronu w jajnikach). Działa też łagodząco na hiperandrogenizm (np. trądzik,
wypadanie włosów, męskość) oraz sprzyja regularnemu cyklowi miesiaczkowemu i owulacji u kobiet z PCOS.Zalecane
spożycieKażdego dnia należy przyjmować 1 miękką kapsułkę i 1 tabletkę PROfertil Female. Preparat należy przyjmować popijając wodą
lub innym płynem w trakcie lub po posiłku.Stosowanie preparatu zawsze powinno się skonsultować z lekarzem.SkładnikiTabletka:
Maltodextrin, Yam Root Extract, Liquorice Root Extract, bulking agent (Microcrystalline Cellulose), Natural Vitamin E, anti-caking agents
(Silicon Dioxide, Stearic Acid, Magnesium Salts of Fatty Acids), Damiana Extract, glazing agent (Hydroxypropylmethylcellulose), colours
(tTitanium Dioxide, Iron Oxide), Green Tea Extract, Glycerine, Pteroylmonoglutamic Acid, Sodium Selenite]Kapsułka: Fish Oil Concentrate,
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Gelatin, Glycerol, Purified WaterProducentA&D Pharma Services Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 146 D02 - 305 Warszawatel.: 22 570 27 00
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