NosiFol® Forte
Vitamíny pro muže a ženy,
kteří
plánují
počít
potomka. NosiFol Forte
obsahuje inositol, kyselinu
listovou, zinek, betain a
vitaminy B6 a B12. Tato
kombinace látek přispívá k
plodnosti mužů i žen. U
žen vhodné používat i v
těhotenství.
Vlastnosti
NosiFol Forte obsahuje látky, ovlivňující správnou
činnost lidského organismu, reprodukční soustavy
obzvlášť.
Provedené klinické studie potvrzují, že inositol dokáže
měnit některé hormonální parametry, jako je například
redukce hodnoty LH (luteinizační hormon) v plazmě,
testosteronu,
prolaktinu
a
poměru
LH/FSH
(folikulostimulační hormon). Tím přispívá ke správnému
dozrávání vajíčka a jeho úspěšnému uvolnění a
zahnízdění v děloze. Inositol také působí v pravidelném
menstruačním cyklu při ovulaci.
Zinek podporuje plodnost a reprodukci, přispívá ke
správné syntéze DNA. To je maximálně důležité pro
správný růst plodu v děloze matky. Podílí se na procesu
dělení buněk a na udržení hladiny testosteronu v krvi.
Testosteron je důležitý pro správnou funkčnost spermií
a pro celkové libido a sexuální aktivitu u mužů.
Kyselina listová se podílí na procesu dělení buněk,
opět velmi důležité pro vývoj embrya. Přispívá k růstu
zárodečných tkání během těhotenství, k normálnímu
metabolismu homocysteinu a k normální syntéze
aminokyselin.
Vitamín B6, B12 a betain podobně jako kyselina listová
přispívají k normálnímu metabolismu homocysteinu a k
normální syntéze aminokyselin.

Proč je důležitý správný metabolismus
homocysteinu?
Metabolismus nebo také odbourávání homocysteinu je
důležitým krokem v metabolismech celého
organismu. Toxické porušení enzymů homocysteinem,
navíc v kyselém prostředí, se týká enzymového
vybavení vajíček a spermií. Nefunkční enzymy těchto
zárodečných buněk nedovolí jejich splynutí ani při
opakovaných pokusech o otěhotnění. Proto jsou
všechny látky přispívající k normálnímu metabolismu
homocysteinu velice důležité pro páry, které mají
problém s početím.
Složení
Nutriční informace
Inositol
Kyselina listová
Zinek
Vitamín B6
Vitamín B12
Betain

Průměrné složení v
sáčku
2g
200 µg
7,5 mg
1,05 mg
1,875 µg
250 mg

Užívání
Užívejte 1-2 sáčky denně po dobu nejméně 3
měsíců. Rozpusťte ve vodě nebo v jiné tekutině a
vypijte.
Po otěhotnění je u žen vhodné v užívání pokračovat po
celou dobu těhotenství (stačí 1 sáček denně).
Upozornění
Nepřekračujte
doporučené
denní
dávkování.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Doplňky stravy nejsou
určeny jako náhrada pestré vyvážené stravy a zdravého
životního stylu. Nepoužívejte v případě alergie nebo
podezření na alergii na jakoukoliv složku výrobku.

