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FEMIBION 0 Kwas foliowy. Planowanie ciąży 28 tabletek
 

Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Producent Procter&Gamble Health

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisFEMIBION 0 Planowanie ciąży 28 tabletekFemibion 0 jest suplementem diety, który umożliwia uzupełnianie codziennej diety kobiet
planujących ciążę w foliany. Zarówno w okresie planowania ciąży jak i samej ciąży preparat skutecznie zaspokaja szczególne
zapotrzebowanie organizmu kobiety na foliany.Od momentu w którym kobieta rozpoczyna planowanie ciąży niezwykle ważna jest
odpowiednia podaż folianów. Jest to tak istotne z uwagi na fakt, że cewa nerwowa płodu zamyka się między 22 a 28 dniem od
zapłodnienia. W tym okresie ciąża zwykle nie jest nawet jeszcze wykryta. Femibion 0 zawierający kwas foliowy i L-metylofolian wapnia
(aktywny folian Metafolin) stanowi podwójne źródło folianów. Ich niski poziom w organizmie matki stanowi jeden z czynników ryzyka
rozwoju wady cewy nerwowej u rozwijającego się płodu. Właśnie dlatego zaleca się przyjmowanie 400 mcg kwasu foliowego dziennie
przynajmniej na 6 tygodni przed planowanym poczęciem aż do zakończenia procesu organogenezy - procesu tworzenia się i rozwoju
narządów w trakcie rozwoju zarodkowego. Dodatkowo, kwas foliowy i Metafolin wspomagają prawidłowy proces tworzenia krwi i
podziału komórek, a także wykazują korzystny wpływ na wzrost tkanek matki w trakcie ciąży, w tym do tworzenia się łożyska. Łożysko
natomiast odpowiada za dostarczanie nienarodzonemu jeszcze dziecku niezbędnych składników odżywczych. Suplementacja kwasu
foliowego przekłada się na zwiększenie poziomu folianów w organizmie matki, a zatem na jednoczesną redukcję ryzyka wystąpienia wad
cewy nerwowej u płodu i wspomaganie jego prawidłowego rozwoju.Sposób użyciaRekomendowana dawka Femibionu 0 to jedna
tabletka dziennie. Tabletkę najlepiej przyjmować wraz z głównym posiłkiem popijając ją odpowiednia ilością wody.SkładFoliany (Kwas
foliowy; L-metylofolian wapnia), Witamina B2, Witamina B6, Witamina B12, Witamina D3, Witamina E, Jod.ProducentProcter&Gamble
HealthPoland Sp. Z o.o.Ul. Zabraniecka 2003-872 Warszawa
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