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*Valorile nutriționale de referință conform Regulamentului 1169/2011
**Valorile nutriționale nu au fost stabilite

Rolul componentelor din MYO-SUN® PLUS:

Mio-inozitol este o substanță care se găsește în unele alimente (fructe, leguminoase, nucifere) și este de 
asemenea sintetizat de organismul uman. Mio-inozitol este unul din cei 9 izomeri ai inozitolului și are rol 
important în înmulțirea și diferențierea celulelor. Mio-inozitol intervine în funcționarea receptorilor insulinici și 
unele studii arată că îmbunătățește funcția ovariană și induce ovulația. 

N-acetilcisteina crește sinteza de glutation, care are funcție de coenzimă în numeroase reacții de oxido 
-reducere, protejând organismul de efectele radicalilor liberi.

Quatrefolic® este o sursă de folat biologic activ, �ind o formă care asigură stabilitate și biodisponibilitate mai 
mari comparativ cu alte forme de folat.
 
Folatul contribuie la:
-Creșterea țesutului matern în timpul sarcinii
-Sinteza normală a aminoacizilor
-Buna funcționare a hematopoiezei
-Metabolismul normal al homocisteinei
-Funcționarea normală a sistemului imunitar
-Procesul de diviziune celulară

Vitamina D contribuie la procesul de diviziune celulară.

Ingrediente: mio-inozitol; îndulcitor: 
maltodextrină din porumb; 
N-acetil-L-cisteină; Vitamina D3 (amidon 
modi�cat, sucroză, gliceride cu catenă 
medie, amestec de tocoferoli); Quatrefolic® 
(acid metiltetrahidrofolic-sare de 
glucozamină).

SUPLIMENT ALIMENTAR
Cu îndulcitor

Ingredient 

Mio-inozitol

N-acetilcisteină
2 g

200 mg

556 mcg 
echivalent la 300 mcg folat

**

Cantitate %VNR*

**

Vitamina D3 10 mcg 200

Quatrefolic®
150

Recomandări:
-Recomandat femeilor care plani�că să rămână însărcinate, datorită acțiunii de stimularea a funcției 
ovariene

Mod de utilizare: oral – 1 plic de 2 ori pe zi. Un plic de Myo-sun® plus se dizolvă în 250 ml apă.

Atenționări:
-Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață 
sănătos
-A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
-A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
-A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
-Produsul nu conține substanțe cu potențial alergenic

Păstrare:
-A se păstra la temperaturi între 15 și 25°C
-A se feri de lumină și umezeală
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