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Ovarox x60 kapsułek
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biovena Health

Postać kapsułki

Substancja
czynna

cynk, inozytol, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, witamina B12, witamina B6,
witamina D

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

OVAROX to suplement diety dla kobiet w formie kapsułek, zawierający starannie dobrany zestaw składników przyczyniających się do
regulacji aktywności hormonalnej oraz pomagających w utrzymaniu prawidłowej płodności, takich jak: mio-inozytol, kwas foliowy,
witamina D3, witamina B6, witamina B12, kwas pantotenowy oraz cynk.

Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz
pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Witamina D wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz bierze udział w procesie podziału komórek.
Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do prawidłowej syntezy i
metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników.
Foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz biorą udział w procesie podziału komórek.
Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu homocysteiny oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.

Skład:

1 kapsułka zawiera:

Inozytol - 550 mg
Kwas foliowy - 200 μg (100% RWS)
Witamina D3 - 12,5 μg - 500 IU (250% RWS)
Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS)
Kwas pantotenowy - 3 mg (50% RWS)
Witamina B12 - 1,25 μg (50% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)
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% RWS - % referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie:

2 kapsułki dziennie

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Biovena Health Sp. z o.o.
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
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