
+ Міо-інозитол 1000 мг

Підвищує фертильність
За 3 місяці прийому значно 
збільшує кількість циклів 
овуляції, нормалізує 

1 9 10менструальний цикл. 

Покращує якість яйцеклітини 
та збільшує шанси успішної
вагітності при ЕКО**

2збільшує шанси на вагітність. 

Захищає здорову вагітність
Знижує ризик виникнення 
гестаційного діабету та 

3 4дефектів нервової трубки 

Рекомендується при СПКЯ*
1Підвищує овуляцію 

після 6 місяців використання 
5 6зменшує акне і  гірсутизм 

6 місячний прийом препарату 
допомагає пацієнтам із СПКЯ 

7 8схуднути 



+ Міо-інозитол 1000 мг

Відновлює 
менструальний цикл

Відновлює овуляцію

Міо-інозитол + фолієва
кислота збільшують
шанси на вагітність

1-2
ра��

н� день

ГАММАФЕРТИЛ ДЛЯ ЖІНОК № 60 саше.
Склад: 1 пакетик містить: Активні інгредієнти: фолієва кислота (folic acid) – 0,4 мг, вітамін Е – 30 мг, Цинк 
(zinc) – 9 мг, йод (iodine) – 168 мкг, селен (selenium) – 81 мкг , L-аргінін - 1000 мг, Авраамова дерево (vitex 
agnus-castus powder) -150 мг, міо-інозитол - 1000 мг, елеутерокок (Eleuterococcus senticocus) - 250 мг, Мака 
перуанська (Lepidium meyenii) - 80 мг.
Міо-інозитол бере безпосередню участь у процесах гормонального регулювання менструального
циклу, його успішно застосовують для лікування пацієнтів з ановуляторним циклом. Міоінозитол необхідний 
для здійснення ефектів гонадотропіну, лютеїнізуючого та фолікул-стимулюючого гормонів, тим самим вони 
мають позитивний вплив на репродуктивну функцію і фертильність (впливаючи, зокрема, на інвазію 
трофобласту при закріпленні бластоцисти, функцію яєчників).
У пацієнтів з полікістозом яєчників використання міо-інозиту важливе для покращення функції яєчників, а 
також для покращення метаболічних і гормональних показників.
Фолієва кислота - бере участь у синтезі ДНК та РНК, генетичного матеріалу організму.
ПОКАЗАННЯ: Біологічно активна добавка до їжі рекомендується як допоміжний засіб при гінекологічних 
захворюваннях.
ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ І РЕКОМЕНДУЄМО ДОЗУВАННЯ: Рекомендована добова доза:
Дорослі - 1 саше 1-2  на день, бажано приймати під час їжі. Розчиніть вміст 1 пакетика в половині склянки 
води кімнатної температури і випийте відразу після змішування.
Побічні ефекти: При прийомі гаммафертилу для жінок побічних ефектів не спостерігалося.
ПРОТИПОКАЗАННЯ: індивідуальна чутливість до будь-якого компонента продукту, вагітність та період 
лактації, особи до 18 років.
УВАГА: Проконсультуйтеся з лікарем під час вагітності та годування груддю, під час хвороби або прийому 
ліків. Підходить для використання людьми старше 18 років. Це не ліки. Біологічно активна добавка до їжі.
ВИРОБНИК: Gricar Chemical SRL, Via stm Giuseppe, 18/20, 20861 Brugherio (MB), ІТАЛІЯ


