INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Miofolic
Compoziție
1 plic conține: mio-inozitol - 2000 mg, acid folic sub formă de sare de glucozamină (6S) -5metiltetrahidrofolat 1 - 200 mcg (100% din DZR2), vitamina B12 (cianocobalamină) - 2,5 mcg
(100% din DZR2) .
1
formă brevetată de acid folic de generația a IV-a.
2
DZR - doza zilnică recomandată.
Valoare nutritivă
100 g produs conține: proteine - 0,0 g, lipide - 0,0 g, glucide - 100 g;
1 plic conține: proteine - 0,0 g, lipide - 0,0 g, glucide - 2,2 g.
Valoare energetică (conținut de calorii)
100 g produs conține – 1700 kJ/400 kcal;
1 plic conține - 36 kJ/8 kcal.
Proprietăți funcționale
Miofolic conține 3 componente esențiale:
• Mio-inozitol
• Vitamina B12
• Acid folic sub formă brevetată, activă metabolic (6S) -5-metiltetrahidrofolat.
Mio-inozitolul este implicat în normalizarea ciclului menstrual și ovulației, în funcționarea
sistemului reproductiv al organismului și dezvoltarea corectă a embrionului, ameliorează
metabolismul general al organelor și sistemelor de organe.
Principala funcție a mio-inozitolului este participarea la transmiterea intracelulară a
semnalului și asigurarea funcționării receptorilor de insulină, hormonilor sexuali, factorilor de
creștere, catecolaminelor.
Mio-inozitolul este utilizat cu scop de menținere a funcționării sistemului reproductiv și
cardiovascular, imunității și sistemului nervos central, ameliorează metabolismul zaharurilor,
funcționarea rinichilor și ficatului și normalizează nivelul de testosteron și prolactină în
plasma sanguină.
Mio-inozitolul este utilizat în caz de sindrom al ovarului polichistic; pentru îmbunătățirea
fertilității; în diabetul zaharat tip II și rezistența la insulină; în caz de alimentație insuficientă
sau neechilibrată; ca adjuvant în tratamentul hepatitei cronice și a afecțiunilor hepatice; pentru
profilaxia hipovitaminozei.
Mio-inozitolul manifestă următoarele efecte asupra organismului uman:
• contribuie la creșterea fertilității;
• contribuie la restabilirea ciclului menstrual și a ovulației;
• ameliorează maturizarea și calitatea celulelor sexuale, eliberarea formelor maturizate;
• mărește sensibilitatea la insulină;
• contribuie la eliminarea unor probleme ale pielii și la reducerea creșterii excesive a părului
pe corp și pe față;
• susține funcția sistemului imunitar, cardiovascular și nervos, rinichilor și ficatului.
Acidul folic din compoziția Miofolic este prezentat sub formă de 5-metiltetrahidrofolat - o
formă metabolică activă, care nu necesită transformări suplimentare în organism, spre
deosebire de acidul folic obișnuit, care se conține în alimente și în majoritatea
medicamentelor.

Folatul ((6S) -5-metiltetrahidrofolat) joacă un rol important în menținerea metabolismului
unor hormoni și substanțe asemănătoare hormonilor, participă la procesul de diviziune
celulară și este necesar pentru creșterea și dezvoltarea sistemului hematopoietic și imunitar.
Acidul folic, de asemenea, este necesar pentru crearea și menținerea în stare sănătoasă a
celulelor, de aceea, prezența acestuia este deosebit de importantă în perioadele de dezvoltare
rapidă a organismului - în faza de dezvoltare intrauterină precoce și în copilăria timpurie.
Acidul folic participă la formarea sistemului nervos fetal, este necesar pentru divizarea
celulelor, creșterea și dezvoltarea tuturor organelor și țesuturilor, dezvoltarea normală a
embrionului și a proceselor de hematopoieză.
Vitamina B12 este necesară pentru asigurarea unei absorbții mai bune a acidului folic,
potențează și completează acțiunea acesteia.
Vitamina B12 este responsabilă pentru creșterea imunității, contribuie la menținerea unui
metabolism energetic adecvat, previne apariția anemiei, este importantă pentru reglarea
funcției reproductive, joacă un rol important în funcționarea organelor hematopoietice,
menține sistemul nervos în stare sănătoasă, influențează asupra proceselor de concentrare și
memorie și reduce iritabilitatea.
Miofolic nu conține proteine din lapte de vacă, lactoză, edulcoranți, de aceea, poate fi utilizat
de persoanele cu intoleranță la aceste substanțe.
Recomandări privind modul de utilizare
Miofolic este utilizat cu scop de ameliorare a funcției reproductive la femei, normalizare a
echilibrului hormonal; contribuie la normalizarea ovulației și stimularea ovulației spontane în
sindromul de ovare polichistice (în continuare - SOPC); cu scop de îmbunătățire a stării
celulelor sexuale; cu scop de ameliorare a aspectului pielii și părului; pentru fortificarea
generală a organismului.
Indicații pentru utilizarea Miofolic
• infertilitate anovulatorie la femeile cu SOPC;
• imaturitatea ovocitelor;
• lipsa ovulației;
• rezistență la insulină la femeile cu SOPC;
• hiperandrogenism (hirsutism), dismenoree (oligo-/amenoree);
• calitatea scăzută a ovocitelor și, ca urmare, calitatea scăzută a embrionilor;
• ovare cu modificări polichistice;
• prevenirea sindromului de epuizare ovariană prematură;
• prevenirea primară a diabetului gestațional la pacienții cu SOPC;
• prevenirea macrosomiei în caz de SOPC;
• prevenirea malformațiilor fetale în perioada de pregătire către sarcină și în termenii precoce
ai sarcinii;
• profilaxia primară a avortului spontan în termenii precoce ai sarcinii la pacientele cu SOPC.
Măsuri de precauție
Nu se va depăși doza recomandată pentru utilizare zilnică. Suplimentele alimentare nu trebuie
utilizate ca substituent al unei alimentații echilibrate. Nu se va utiliza în caz de alergie la
orice component al suplimentului alimentar. Înainte de utilizare, consultați medicul.
Supliment alimentar biologic activ. Nu este un medicament.

Mod de utilizare
Câte 1 plic pe zi, dacă nu este recomandat altfel. Se dizolvă conținutul plicului în 200 ml apă
caldă, se amestecă bine și se consumă imediat după preparare. Durata recomandată a utilizării
este de 3-6 luni.
Condiții de păstrare
A se păstra în ambalajul original, la loc uscat, ferit de lumină și umiditate, la temperatura
camerei.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
A nu se utiliza după data de expirare.
Termen de valabilitate
2 ani de la data producerii.
Data de expirare și numărul seriei sunt indicate pe ambalaj.
Prezentare
Pulbere în plicuri; 30 sau 60 plicuri în ambalaj.
Producător
Efferta Sp. z o.o. Spolka Komandytova, st. Gdanská 3, Cząstków Mazowiecki, 05-152
Czosnów, Polonia, la comanda Tanacetum s.r.o., Schwabinskogo 1700/4, 702 00 Ostrava,
Republica Cehă.
Deținătorul Certificatului de Înregistrare în Moldova
Amaxa Pharma LTD, 72 Hammersmith Road, Londra, W14 8TH, Marea Britanie.

