
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Femibion 0 Planowanie ciąży 28 tabl.
 

Cena: 34,02 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 28 tabl.

Postać Tabletki

Producent PROCTER & GAMBLE

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Femibion® 0 Planowanie ciąży to więcej niż kwas foliowy.
Zawiera kluczowe składniki w przygotowaniu organizmu do ciąży. Przede wszystkim podwójne źródło folianów: kwas foliowy i
Metafolin® (L-metylofolian wapnia) – aby wspierać prawidłowe krwiotworzenie. W skład wchodzi również witamina D3, witaminy z
grupy B, jod i witamina E. Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy i żelatyny; odpowiedni dla wegetarian.

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja kwasu foliowego zwiększa poziom folianów u matki. Niski poziom folianów jest jednym z czynników ryzyka rozwoju
wady cewy nerwowej u rozwijającego się płodu.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Przyjmować 1 tabletkę dziennie, popijając wodą, najlepiej z głównym posiłkiem.

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adniki 1 tabletka zawiera %RWS*

Foliany, w tym:

kwas foliowy

800 mcg

400 mcg

400%

---
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L-metylofolian wapnia** 416 mcg ---

Witamina B2 1,4 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Witamina B12 2,5 mcg 100%

Witamina D 20 mcg 400%

Witamina E 2,4 mg 20%

Jod 150 mcg 100%

* Referencyjna Warto?? Spo?ycia

** Ekwiwalent 400 mcg kwasu foliowego

SKŁAD:

substancja wypełniająca: celuloza; substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, maltodekstryna, sacharoza; octan-DL-alfa
tokoferylu (witamina E); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
sflbbia kukurydziana; barwnik: dwutlenek tytanu; przeciwutleniacz: askorbinian wapnia; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6);
ryboflawina (witamina B2); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; olej roślinny (olej palmowy);
substancja pochłaniająca wilgoć: glycerol; L-metylofolian wapnia (Metafolin); kwas foliowy; jodek potasu; cholekalcyferol (witamina D3);
barwnik: żelaza; cyjanokobalamina (witamina B12).

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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