
Πληροφορίες για το προϊόν INOGEST®

1.1. Τι είναι το INOGEST® και τι περιέχει
Το INOGEST® είναι «Τρόφιμο Ειδικών Ιατρικών Σκοπών» (FSMP) που περιέχει μυο-
ινοσιτόλη, N-ακετυλο-L-κυστεΐνη, φυλλικό οξύ και Nutriose® fiber (ανθεκτική 
δεξτρίνη).

1.2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση
Συστατικά: μυο-ινοσιτόλη 2gr, N-ακετυλο-L-κυστεΐνη 0,6gr, φυλλικό οξύ 200mcg, 
Nutriose® fiber 5gr. Γλυκαντικό: στέβια 15mg. Άρωμα: μέντα. 

1.3. Προτεινόμενη χρήση
Ως συμπλήρωμα της δίαιτας με σκοπό να παράσχει στον οργανισμό σημαντικά 
θρεπτικά στοιχεία σε γυναίκες που πάσχουν από σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 
και σε άντρες με υπογονιμότητα.

1.4. Συνιστώμενη δόση και τρόπος λήψης
Συνιστάται η λήψη ενός φακελίσκου INOGEST® δύο φορές την ημέρα. Το INO-
GEST® συνιστάται να λαμβάνεται κάθε 12 ώρες. Το περιεχόμενο του φακελίσκου 
θα πρέπει να διαλύεται σε 150mL νερού (μισό ποτήρι νερού). Το διάλυμα που 
προκύπτει έχει ήπια και ευχάριστη γεύση μέντας. Η προσθήκη μεγαλύτερης ή 
μικρότερης ποσότητας νερού μπορεί να επηρεάσει τη γεύση του προϊόντος, αλλά 
όχι τη διατροφική του αξία. Το INOGEST® περιέχει στέβια, ένα γλυκαντικό χωρίς 
θερμίδες, το οποίο δεν αυξάνει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Το INOGEST® μπορεί 



να χορηγηθεί σε διαβητικούς. 

1.5. Προσοχή 
Το INOGEST® θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από ιατρική επίβλεψη για τη 
διαιτητική διαχείριση γυναικών με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και αντρών 
με υπογονιμότητα. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για πρόληψη, αγωγή ή 
θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια 
δόση. Φυλάξτε μακριά από παιδιά. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, 
θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα 
υγείας. Διατηρείται σε θερμοκρασία 15-30οC. 

1.6. Συσκευασία
Χάρτινο κουτί το οποίο περιέχει 30 φακελίσκους INOGEST® και ένα φυλλάδιο με 
πληροφορίες για το προϊόν. Καθαρό βάρος συσκευασίας: 231,3gr.

Αριθμός κοινοποίησης ΕΟΦ: 39102/11-4-2018
Ο αριθμός κοινοποίησης ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας. 

Υπεύθυνος κυκλοφορίας Ελλάδoς: Meditrina ΕΠΕ, Ηρακλείτου 117, 15238 
Χαλάνδρι, Αττική.
Τηλ 210 6726260.

Αντιπρόσωπος Κύπρου: Synapsis Trading Ltd., Ρήγα Φεραίου 2, 3095 Λεμεσός

Παρασκευαστής: INALME srl., Industria Erboristica Via Cosmo Mollica Alagona, 9/11 
Z.I. Blocco Palma 2 , 95121 Catania-Italy.


