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Cena: 72,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 28 tabl. (+28 kaps.)

Postać tabl.powl.+kaps.mięk.

Producent MERCK SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
POL-FEM-1909-0156
Femibion® 3 Karmienie piersią Suplement diety
Dla kobiet karmiących piersią.
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
prawidłowe krwiotworzenie. Zawiera cholinę, na którą zapotrzebowanie wzrasta podczas karmienia piersią1. Cholina przyczynia się do
prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Zawiera DHA - przyczynia się do prawidłowego rozwoju mózgu i oczu dziecka karmionego
piersią2, oraz witaminę D3, wapń, jod, żelazo (diglycynian) – w łatwo przyswajalnej formie3 i inne składniki dopasowane do
zapotrzebowania organizmu podczas karmienie piersią. Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
1. European Food Safety Authority Dietary Reference Values - Choline. EFSA April 2016.
2. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów
tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj.: 250 mg DHA i kwasu eikozapentaenowego (EPA)
3. Stanowisko Zespołu ekspertów PTG w zakresie stosowania preparatów żelaza chelatowego w położnictwie i ginekologii. Ginekol Pol
2010, 81, 786-788

Składniki
Składniki tabletka
sole wapniowe kwasu ortofosforowego; dwuwiniancholiny; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna;L-askorbinian wapnia;
diglicynian żelaza (II);substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza;całkowicie uwodorniony olej sojowy; barwnik:
węglanwapnia; substancja wypełniająca: sól sodowakarboksymetylocelulozyusieciowana; maltodekstryna;substancja glazurująca:
alkohol poliwinylowy, glikolpolietylenowy, talk i hydroksypropyloceluloza; amidkwasu nikotynowego; substancja przeciwzbrylająca:sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasytłuszczowe i fosforan dwuwapniowy; kwas: kwascytrynowy; tlenek cynku; octan DL-alfa
tokoferylu;D-pantotenian wapnia; skrobia modyfikowana;sacharoza; skrobia; chlorowodorek pirydoksyny;
ryboflawina; monoazotan tiaminy; octan retinylu;L-metylofolian wapnia (Metafolin®); kwaspteroilomonoglutaminowy;jodek potasu;
selenian (VI) sodu;D-biotyna; cholekalcyferol; cyjanokobalamina.
Składniki kapsułka
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stężony olej rybi bogaty w DHA; żelatyna rybia;substancja utrzymującawilgoć: glicerol; olej z krokosza;substancja zagęszczająca: mono-
i diglicerydy kwasówtłuszczowych; octan DL-alfa tokoferylu; luteina;przeciwutleniacz:mieszanina tokoferoli; emulgator:lecytyny.

Dawkowanie
Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 tabletka i 1 kapsułka 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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

