
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Femibion 1 Wczesna ciąża tabl.powl. 28tabl
 

Cena: 37,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 28 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent MERCK SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-
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Informacje o produkcie
POL-FEM-1909-0156
Femibion® 1 Wczesna Ciąża Suplement diety
Wczesna ciąża, do końca 12. tygodnia ciąży.
Opracowany na podstawie rekomendacji towarzystw naukowych w Europie i na świecie (WHO, FIGO – Międzynarodowe Stowarzyszenie
Ginekologów i Położników). Zawiera podwójne źródło folianów: kwas foliowy i Metafolin® (L-metylofolian wapnia) – aby wspierać
wzrost tkanek matczynych w czasie ciąży. Zawiera cholinę, na którą zapotrzebowanie wzrasta podczas ciąży1. Cholina przyczynia się
do prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Produkt zawiera również żelazo (diglycynian) – w łatwo przyswajalnej formie2, witaminę
D3, jod i inne witaminy dopasowane do zapotrzebowania organizmu na tym etapie ciąży. Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy i
żelatyny; odpowiedni dla wegetarian.
1. European Food Safety Authority Dietary Reference Values - Choline. EFSA April 2016.
2. Stanowisko Zespołu ekspertów PTG w zakresie stosowania preparatów żelaza chelatowego w położnictwie i ginekologii. Ginekol Pol
2010, 81, 786-788.

Składniki
Składniki

dwuwinian choliny; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; L-askorbinian wapnia; całkowicieuwodorniony olej sojowy;
diglicynian żelaza; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; barwnik: węglan wapnia, maltodekstryna; substancjaglazurująca:
alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk i hydroksypropyloceluloza; amid kwasu nikotynowego;kwas: kwas cytrynowy; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowei fosforan dwuwapniowy; octan DL-alfa tokoferylu; D-
pantotenian wapnia; sacharoza; skrobia modyfikowana;chlorowodorek pirydoksyny; monoazotan tiaminy; skrobia; ryboflawina; L-
metylofolian wapnia (Metafolin®);kwas pteroilomonoglutaminowy; jodek potasu; D-biotyna; cholekalcyferol; selenian sodu;
cyjanokobalamina.
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Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 tabletkę dziennie, popijając wodą.

Ostrzeżenia
Informacje dodatkowe

• Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
• Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
• Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
• Przechowywać w temperaturze pokojowej.
• Chronić od światła i wilgoci.
• Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Procter&Gamble Health

Poland Sp. Z o.o.

Ul. Zabraniecka 20

03-872 Warszawa
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