PROTALIS / ПРОТАЛІС

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є однією з форм ендокринопатій, що може
призвести до гіперандрогенії та ановуляторного безпліддя (R. A. Lobo, 2000; R.
Pasquali et al., 2000).
В науковому світі вважається, що гіперінсулінемія може зумовлювати овуляторні
порушення у осіб, у яких спостерігається СПКЯ. Регуляція стероїдогенезу в
яєчниках відбувається за участі інсуліноподібних факторів росту, що є підставою
для визначення ролі інсулінорезистентності в патогенезі СПКЯ.
Низький вміст D-кіро-інозитолу у клітинах може спричинити дефіцит вторинного
медіатора інсуліну, який активує його роботу у клітині. Це може призвести до
підвищеного накопичення глюкози у крові.
У свою чергу, підвищення концентрації D-кіро-інозитолу може сприяти утворенню
більшої кількості вторинних інсулінових медіаторів, стимулювати активність інсуліну і, таким чином, сприяти
нормалізації концентрації глюкози у крові та рівня ліпідів.

D-КІРО-ІНОЗИТОЛ
-

Сприяє нормалізації овуляції та стимуляції спонтанної овуляції при синдромі полікістозних яєчників завдяки
сприянню у зниженні рівня інсуліну, який циркулює, а також завдяки сприянню у зменшенні концентрації
сироваткових андрогенів.

-

Сприяє покращенню стану ооцитів завдяки зниженню оксидативного та запального стресу;

-

Сприяє зниженню рівня загального тестостерону в крові та підвищенню фертильності.

ВІТАМІН - B12
важливий компонент, що може застосовуватись в комплексі профілактики невиношування та передчасних
пологів, патології плаценти, затримки внутрішньоутробного розвитку плода, розвитку дефектів нервової
трубки.
Склад на 1 таблетку: активні інгредієнти: D-кіро-інозитол (DCI) - 500 мг; фолієва кислота (вітамін В9) - 200 мкг;
ціанокобаламін (вітамін В12) - 1,25 мкг; марганець - 1,0 мг; допоміжні речовини: стабілізатори:
гідроксипропілметилцелюлоза, мікрокристалічна целюлоза; регулятор кислотності: лимонна кислота; антикомкувачі:
кремнію діоксид, магнію стеарат, тальк; регулятор піни: поліетиленгліколь; барвники: титану діоксид, індигокармін;
мальтодекстрин; регулятор кислотності натрію цитрат. Без ГМО.
Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність продукту):
На 1 таблетку

на 100 г

Білки

0г

0г

Жири

0,9 мг

0,9 г

Вуглеводи

51 мг

51 г

46,51 мг

46,51 г

5,011 ккал - 20,95 кДж

501,1 ккал - 2095 кДж

Харчові волокна
Калорійність

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендована лікарем в якості дієтичної добавки до раціону
харчування як додаткове джерело D-кіро-інозитолу (DCI), фолієвої кислоти, вітаміну В 12 та марганцю для створення
оптимальних дієтологічних умов функціонування організму жінки, в тому числі, сприяння нормалізації овуляції та

стимуляції спонтанної овуляції при синдромі полікістозних яєчників; для сприяння покращення стану ооцитів завдяки
зниженню оксидативного та запального стресу, зниження рівня загального тестостерону в крові та підвищення
фертильності.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: вживати жінкам по 1-2 таблетки на день, запиваючи склянкою
питної води. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Рекомендований термін застосування: від 6 тижнів, можливість подальшого застосування визначає лікар
індивідуально.
Застереження при споживанні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Слід припинити прийом у
разі настання вагітності. Не застосовувати жінкам в період лактації. Перед початком прийому рекомендована
консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Форма випуску: таблетки №10, № 20, №30, №60, №100
Маса нетто 1 таблетки: 1000 мг ± 5 %.
Вжити до: вказано на упаковці. Номер партії (серії) : вказано на упаковці.
Дата виробництва: вказано на упаковці.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому і недоступному для
дітей місці.
Виробник: Nutrilinea S.r.L. по заявці LJ PharmaS.r.l., Дзона Індустріале Піано Тавола, Контрада Пантано с.н. 95032 –
Бельпассо (CT), Італія дляDelta Medical Promotions AG, Отенбахгассе 26, Цюріх СН - 8001, Швейцарія.
Представник в Україні: Представництво «Дельта Медікел Промоушнз АГ», 08132, м. Вишневе, вул. Чорновола 43,
тел.: (044) 585-00-41.
Штрих код EAN: вказано на упаковці.

