
 
 فیم فرت ® چیست؟ 

ن  است که فعالیت های هورمونن را   B6مکمیل است بر پایۀ روی که به باروری و تولید مثل طبییع کمک میکند، و حاوی ویتامی 
ن شامل  و -  Dتنظیم یم کند و همچنی  ین )ایپوموآ باتاتاس  -چی  المب(،   - Lاینوزیتول ، عصاره تخم کتان، عصاره سیب زمینن شی 

ن   و اسید فولیک یم باشد.  B12عصاره برگ توری، گلوکونات روی، ویتامی 
  
 D -  و  به طور طبییع در بدن ساخته یم شود ویل بدن بعضن افراد  - چی 

ً
نمیتواند آن را  اینوزیتول نویع اینوزیتول است که معموال

 در خود ایجاد کند. 
  

و - Dمطالعات مختلفن در مورد اثرات   اینوزیتول  بر فعالیت های مهم بدن مانند پشتیبانن از عملکرد پیام های سلویل انجام  -چی 
ن آم ن پائی   بر روی گروه هانی که توانانی سلولهایشان برای واکنش در مقابل انسولی 

ً
ده و یا گروه هانی که  شده اند.  این مطالعات مثال

و  - Dمشکل باروری داشتند انجام شده است. این مطالعات از جمله نشان داده اند که    اینوزیتول بر روی تولید هورمونهای   - چی 
 زنانه و تکامل تخمک  اثر مثبت دارد. 
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