Inofolic Yumuşak Jel Kapsül
Kullanma Kılavuzu
Bileşimi:
Beher INOFOLIC yumuşak jel kapsülde 600 mg myo-inozitol ve 200 mcg folik asit bulunur.
Yumurtalıklar olgunlaşmış yumurta üretiminden sorumlu dişi üreme sistemi organıdır.
Polikistik over sendromu (PKOS) ise yumurtalıkları tutan karmaşık bir bozukluktur. PKOS
hastalarının yumurtalıklarında içi sıvı dolu kesecikler halinde kistlere ve dışarıdan
bakıldığında dahi fark edilebilen anormal sayıda foliküle (yumurta kesesi) rastlanır. PKOS
olgularında foliküller tam olarak olgunlaşamadığından ovülasyon (yumurtlama) nadiren
olurken, adet düzensizliği ve infertilite (kısırlık) görülür. Aşırı kilo, erken saç dökülmesi ve
aşırı tüylenme PKOS’nun diğer belirtileridir. Bilimsel çalışmalar PKOS’nun aşırı kilolu, obez
veya ailesinde insülin direnci ve tip II diyabet geçmişi olan kadınlarda daha fazla
görüldüğünü ortaya koymaktadır.
Bilimsel araştırmalar myo-inozitol desteğinin yumurtalık işlevlerini iyileştirdiğini saptamıştır.
Myo-inozitolün diğer biyolojik rolleri arasında yağ ve şeker metabolizmasını ve merkezi sinir
sistemindeki hücresel işlevleri düzenlemek ile saç uzamasını sağlamak da sayılmalıdır.
Diyabet hastalarında myo-inozitolün sağlıklı bireylere kıyasla vücuttan daha fazla atıldığı
bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Tip II diyabet hastalarında ve insülin direnci yüksek bireylerde
myo-inozitol kullanımı genel klinik tabloyu iyileştirmek adına yarar sağlamaktadır.
Myo-inozitol PKOS ile ilişkili metabolik değişimlerin ve üreme sistemi sorunlarının altında
yatan mekanizmaları düzeltmeye veya önlemeye yardımcı olmaktadır.
Folik asit; aminoasit, protein ve nükleik asit sentezi ile kromozom onarımında çok
önemli rolü olan, hücre çoğalmasında ve doku gelişiminde hayati öneme sahip bir
bileşiktir. Folik asit homosistein adlı maddenin vücudumuzda aşırı miktarlara ulaşmasına
ve böylece zararlı etkiler göstermesine engel olurken, nöral tüp defekti adı verilen
bir grup doğum kusurunun önlenmesinde de etkin rol oynar.
INOFOLIC,
•Polikistik Over Sendromu (PKOS),
•yüksek insülin direnci,
•diyabet başlangıcı veya Tip II diyabet,
•kontrollü over hiperstimülasyonu durumlarında azalmış myo-inozitole
bağlı gereksinimleri karşılamaya destek olur.

INOFOLIC kullananlarda nadiren mide bulantısı görülebilir. Bu belirti çoğu zaman kısa
sürede ortadan kalkar.
Kullanım Şekli:
•INOFOLIC’i günün herhangi bir saatinde kullanabilirsiniz.
•Hekiminizin başkaca bir önerisi yoksa, günde 1-2 kapsül almanız önerilir.
•Hekiminiz ve/veya eczacınız tarafından önerilen dozda kullanınız.
INOFOLIC hekiminiz ve/veya eczacınız tarafından tek başına ya da başka bir tedaviye
destek sağlamak amacıyla önerilebilir.
Saklama Koşulları:
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi
önerilir. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
Ticari Takdim Şekli:
INOFOLIC 20 yumuşak jel kapsül içeren kutularda sunulmaktadır.
İthalatçı:

Üretici / Alternatif Üretici:
Pharcoterm Srl. Via Abele Merli, 1, 20095 Cusano, Milanino (MI) İtalya
Nutrilinea Srl. Via Gran Bretagna, 1, 21013 Gallarate (VA) İtalya
İhracatçı:
LOLI Pharma Srl. Via dei Luxardo, 33 - 00156 Roma (RM) İtalya
Raf Ömrü:
Dış ambalajında yazılı olan tarihe kadar kullanılabilir.
Detaylı bilgi için:
www.inofolicvepkos.com
www.itfilac.com
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