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FALVIT MAMA 30 tabletek
 

Cena: 23,75 PLN

Opis słownikowy

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 
  
  

Zestaw witamin i składników mineralnych wzbogacony o ekstrakt z żurawiny skomponowany specjalnie dla kobiet w ciąży i karmiących
piersią  

  Dlaczego Falvit® mama? Co wyróżnia Falvit® mama? Kiedy stosować Falvit® mama? Szczegóły produktu  

   

  

Falvit® mama to suplement diety przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, do stosowania przez cały okres ciąży i laktacji.

Jest to starannie dobrany zestaw 11 witamin i 8 składników mineralnych wzbogacony o ekstrakt z żurawiny, który uzupełnia zwiększone
zapotrzebowanie organizmu kobiety na składniki odżywcze w tym szczególnym okresie.

  
  

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/falvit-mama-30-tabletek.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

  

Optymalna kompozycja składników dla kobiet w ciąży i karmiących

Falvit® mama to zestaw aż 11 witamin i 8 składników mineralnych wzbogaconych o ekstrakt z żurawiny dla uzupełnienia organizmu
przyszłej mamy w najważniejsze w tym czasie witaminy i składniki mineralne.  

 

  

  

1 tabletka dziennie

Wygoda stosowania. Wystarczy tylko 1 tabletka dla uzupełnienia diety przyszłej mamy o najważniejsze witaminy i składniki mineralne.

 

  

  

Wysoka jakość produktu

Falvit® mama to polski produkt o długiej tradycji na rynku. Za jego jakością stoi renomowany producent leków - PF Jelfa w Jeleniej
Górze.

 

 

  
Bogaty skład w trosce o zdrową ciążę

  

  
  

11 witamin

  

8 minerałów

  

Ekstrakt z żurawiny
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1 tabletka Falvit® mama zawiera 11 witamin i 8 składników mineralnych, w tym składniki opisane w rekomendacjach Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego, m.in.:

KWAS FOLIOWY przyczynia się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży.

JOD pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Dodatkowo wspiera produkcję hormonów tarczycy i jej działanie. Jod
wpływa na utrzymanie odpowiednich funkcji poznawczych.

ŻELAZO pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. Jest potrzebne do transportu tlenu w organizmie. Wspiera
także pracę układu odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz bierze udział w procesie
podziału komórek.

WITAMINA D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w odpowiednim wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosforu.

Dodatkowo produkt zawiera: Standaryzowany EKSTRAKT Z ŻURAWINY; CYNK pomagający w prawidłowej syntezie DNA;
RYBOFLAWINĘ pomagającą w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych; MIEDŹ pomagającą w utrzymaniu prawidłowego stanu
tkanek łącznych; WAPŃ, który przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi; SELEN pomagający zachować zdrowe włosy i
paznokcie; NIACYNĘ pomagającą zachować zdrową skórę.  

   

Falvit® mama wskazany jest do stosowania:

  
  
W okresie ciąży

  
W okresie karmienia

 

  
W trosce o zdrowie kobiet polecamy również:

  
  

  

SPRAWDŹ  
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SPRAWDŹ  

 

  Skład Sposób stosowania Opakowanie Przechowywanie Inne informacje 
  

  

ZALECANA DZIENNA PORCJA: 1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego
stanu zdrowia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

  

Falvit® mama dostępny jest w opakowaniach 30 i 60 tabletek.

  

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

  

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie: Bausch Health Poland sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

 

Miejsce wytwarzania: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

 

  
Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu
życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Podmiot odpowiedzialny za informacje o
produkcie: Bausch Health Poland sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów.
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Galeria
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