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PROFERTIL FEMALE 84 tabl. + 84 kaps.
 

Cena: 703,08 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 84 tabl. (+ 84 kaps.)

Postać tabl. i kaps.

Producent/
Dystrybutor

A&D PHARMA POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Diet.środ.spoż.specjal.przezn.med.

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Wskazania PROfertil Female to suplement diety wskazany do stosowania przez kobiety starające się o dziecko. Szczególnie polecany
dla kobiet o zmniejszonej płodności, z zespołem policystycznych jajników (PCOS) oraz wspomagająco w przygotowaniu do zapłodnienia
in vitro. PROfertil Female pomaga przywrócić regularny cykl miesiączkowy, optymalizuje dojrzewanie komórki jajowej, pomaga
optymalnie przygotować ciało na zajście w ciążę, a także pomaga osiagnąć optymalny stan organizmu kobiety sprzyjający zdrowiu
dziecka jeszcze przed rozpoczęciem ciąży. Właściwości Około 15% wszystkich par w wieku rozrodczym pomimo reularnych stosunków
płciowych napotyka na problemy z zajściem w ciążę i poczęciem. Przyczyna niespełnionego pragnienia posiadania dziecka leży w tej
samej częstotliwości po stronie kobiet jak i mężczyzn (czynnik "męski") lub jest kombinacją obu. Marzenie o dziecku jest często
niemożliwe do momentu, kiedy nasze ciało jest optymnalnie przygotowane do poczęcia. Dzięki starannie dobranym składnikom
PROfertil Female pomaga osiagnąć równowagę hormonalną, która jest szczególnie ważna dla zajścia w ciążę, zwłaszcza w przypadku
zespołu policystycznych jajników. Optymalnie przygotowuje ciało kobiety do poczęcia. Kwas foliowy redukuje podwyższony poziom
homocysteiny, który powszechnie występuje w przypadku obniżonej płodności i zespołu policystycznych jajników. Wykazuje korzystny
wpływ na środowisko dojrzałej komórki jajowej. Ogranicza również ryzyko przedwczesnych porodów i wad rozwojowych u płodu.
Witamina E, jako silny antyoksydant, chroni komórki przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Reguluje hormony płciowe oraz
wspomaga krążenie w endometrium. Selen jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu procesu dojrzewania komórki jajowej. Może
redukować oporność na insulinę oraz obniża ryzyko przedwczesnego porodu i stanu przedrzucawkowego. Kwasy tłuszczowe omega-3
(EPA i DHA) wspierają prawidłowy i zdrowy rozwój dziecka przed rozpoczęciem ciąży. Redukują ryzyko endometriozy oraz zapewniają
efekt antyandrogenny i bardziej korzystny profil lipidowy dla kobiet z PCOS. Koenzym Q10 odgrywa ważną rolę w dostarczaniu energii do
komórki jajowej oraz pomaga chronić ją przed zaburzeniami funkcjonalnymi (szczególnie u starszych kobiet). Sprzyja osiagnięciu
normalnego cyklu miesiączkowego. Katechiny (z ekstraktu z zielonej herbaty) wykazują działanie przeciwutleniające i
przeciwzakrzepowe. Usprawniają krążenie w jajnikach i macicy. Zmniejszają oporność na insulinę i poziom lipidów (PCOS). Glycyrrhizin z
ekstraktu lukrecji działa przeciwzapalnie i antyandrogennie (produkcja testosteronu w jajnikach). Łagodzi też hiperandrogenizm (np.
trądzik, wypadanie włosów, męskość) oraz sprzyja regularnemu cyklowi miesiaczkowemu i owulacji u kobiet z PCOS. Skład Tabletka:
Maltodextrin, Yam Root Extract, Liquorice Root Extract, bulking agent (Microcrystalline Cellulose), Natural Vitamin E, anti-caking agents
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(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,
Gelatin, Glycerol, Purified Water Stosowanie Stosuj 1 miękką kapsułkę i 1 tabletkę PROfertil Female dziennie. Preparat należy
przyjmować popijając wodą lub innym płynem w trakcie lub po posiłku. Stosowanie preparatu zawsze powinno się skonsultować z
lekarzem. 
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