
Ovulomed® max 
30 saszetek po 4g

Dawkowanie: 1 saszetka dziennie.

NIEPŁODNOŚĆ I ZESPÓŁ 
POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW.
Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest złożonym zaburzeniem hormonalnym. 
Dotyczy 5-10% kobiet w wieku rozrodczym i stanowi aż 70% wszystkich przyczyn 
braku owulacji u kobiet z niepłodnością.

Substancje aktywne zawarte w OVULOMED® max (zalecana dawka 2000 
mg Mio-inozytolu oraz 30 mg D-chiro-inozytolu) wspomagają odzyskanie 
równowagi hormonalnej i prawidłowych funkcji rozrodczych.

Zgodnie z najnowszymi badaniami Mio-inozytol oraz D-chiro-inozytol odpowiadają za 
wyrównanie poziomu hormonalnego, metabolizm węglowodanów, obniżenie poziomu 
insuliny we krwi oraz normalizację wagi. W konsekwencji następuje poprawa 
płodności i wyrównanie cykli miesiączkowych. 

Ovulomed® max u kobiet cierpiących na PCOS wpływa korzystnie na:
regulację cykli miesiączkowych i w przypadku braku miesiączek
przywrócenie owulacji
wyrównanie poziomu androgenów (hormon męski odpowiadający 
np. za nadmierne owłosienie i zmiany trądzikowe)
normalizację wagi
obniżenie insulinooporności 

Unikalny
skład!

Wysoka 
przyswajalność!



KOBIETY PLANUJĄCE CIĄŻĘ LUB BĘDĄCE W CIĄŻY.

WSPOMAGANIE PŁODNOŚCI 
I FUNKCJI ROZRODCZYCH.

(szczególnie – z mutacją lub uszkodzeniem genu MTHFR)

Ovulomed® max zawiera L-metylofolian wapnia (EXTRAfolate-S) - aktywny metabolit kwasu foliowego najnowszej generacji. 

L-metylofolian wapnia należy do grupy najlepiej przyswajalnych folianów i wchłania się 
bezpośrednio do krwiobiegu.

Zalecany jest dla kobiet, u których stwierdzono zaburzenia wchłaniania kwasu foliowego (zwłaszcza  
z mutacją lub uszkodzeniem genu MTHFR), a także, ze względu na wysoką przyswajalność, wszystkim 
kobietom planującym ciążę i będącym w ciąży.

Odpowiednia ilość aktywnej biologicznie formy folianów zapewnia prawidłowe budowanie zarodka, a następnie 
jego prawidłowy rozwój i uniknięcie wad rozwojowych do czasu pełnego zagnieżdżenia. Dodatkowo chroni przed 
wczesnymi poronieniami i moduluje regulację wielu genów w rozwijającym się zarodku.

Kwas foliowy odgrywa pozytywną rolę w regulacji procesów rozrodczych. Przyczynia się do wzrostu tkanek 
matczynych w czasie ciąży i zmniejsza ryzyko wad cewy nerwowej u płodu. 

Witamina B6 i B12 w połączeniu z kwasem foliowym chronią przed wystąpieniem schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego, miażdżycy i zakrzepicy.

Cynk pomaga w utrzymywaniu płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.

Betaina chroni przed wystąpieniem rozwoju zmian miażdżycowych, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu  
i zmian zakrzepowych.

Witamina D ma wpływ na prawidłowy metabolizm glukozy oraz funkcje rozrodcze.

OVULOMED® max dostępny jest w aptekach, bez recepty.

Dawkowanie: 1 saszetka dziennie.

Unikalny
skład!

Wysoka 
przyswajalność!

Suplement diety
EXTRAfolate-S  jest zarejestrowanym znakiem handlowym Gnosis S.p.A.


