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FEMIBION 2 Kwas foliowy. Ciąża 56 tabletek + 56 kapsułek
 

Cena: 79,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 56 tabl. (+ 56kaps.)

Postać tabl.powl.+kaps.mięk.

Producent Procter&Gamble Health

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościFEMIBION 2 Ciąża 56 tabletek + 56 kapsułekDwuetapowa formuła (tabletka + kapsułka) suplementu diety Femibion 2 Ciąża
została stworzona z myślą o zwiększonym zapotrzebowaniu na niektóre składniki w okresie ciąży od 13. tygodnia do 40. tygodnia. Od
drugiego trymestru organizm dziecka wchodzi w fazę intensywnego wzrostu, co oznacza, że przyszła mama musi uzupełniać swoją
codzienną dietę w określone substancje niezbędne dla prawidłowego procesu wzrostu i rozwoju dziecka. Uzupełnianie diety w kwas
DHA wspiera prawidłowy rozwój mózgu oraz oczu u dziecka (przy dzienny spożyciu 200mg DHA ponad zalecane dzienne spożycie dla
kwasu EPA i DHA, które wynosi 250mg). Porcja kwasu DHA zawarta jest w kapsułce razem z luteiną i witaminą E. Tabletka zaś zawiera
kompozycję folianów, składników mineralnych i witamin. Suplement diety Femibion 2 Ciąża zawiera kwas foliowy oraz L-metylofolian
wapnia (Metafolin®), który jest bezpośrednio dostępny dla organizmu, nie wymaga dodatkowych przemian. Dostarczanie folianów jest
ważne nie tylko na początku ciąży, ale również przez cały okres jej trwania. Są one potrzebne m.in. do prawidłowego wzrostu tkanek
matczynych w okresie ciąży. Preparat zawiera również witaminy (m.in. witamina D, witaminy z grupy B) oraz jod, żelazo, cynk, selen i
magnez. Magnez wspiera prawidłową przemianę energii oraz pomaga zmniejszać uczucie znużenia i zmęczenia. Cynk wraz z witaminą
D3 wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a także uczestniczą w procesie podziału
komórek.Zastosowanie:Suplement diety Femibion 2 Ciąża przeznaczony do stosowania u kobiet w ciąży (od 13. do 40. tygodnia ciąży) w
celu uzupełnienia codziennej diety w składniki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu matki oraz prawidłowego
rozwoju i wzrostu dziecka.Zalecane spożycieZalecana dzienna porcja: jedna tabletka, jedna kapsułka. Zaleca się przyjmować podczas
posiłku, popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.WażneSuplement diety nie może być stosowany jako
substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia ma duże
znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem
wilgoci i światła. Jedno opakowanie wystarcza na 8 tygodni suplementacji. Produkt nie zawiera laktozy i żelatyny. Produkt
bezglutenowy.Przeciwwskazania:Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu
diety.SkładnikiTabletka: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; tlenek magnezu; L-askorbinian wapnia; diglicynian żelaza;
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; barwnik: węglan wapnia; maltodekstryna; nikotynamid; substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; kwas: kwas cytrynowy; substancja glazurująca: alkohol poliwinylowy,
glikol polietylenowy, hydroksypropyloceluloza i talk; tlenek cynku; octan DL-alfa tokoferylu; D-pantotenian wapnia; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowe i fosforan dwuwapniowy; sacharoza; skrobia
modyfikowana; chlorowodorek pirydoksyny; monoazotan tiaminy; skrobia; ryboflawina; L-metylofolian wapnia (Metafolin®); kwas
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pteroilomonoglutaminowy; jodek potasu; selenian sodu; D-biotyna; cholekalcyferol; cyjanokobalamina.Zawartość składniki w 1 tabletce
(zalecana dzienna porcja):foliany – 400mcg (200% RWS), w tym: kwas foliowy – 200mcg, L-metylofolian wapnia – 208mcg (ekwiwalent
200mcg kwasu foliowego); witamina B1 – 1,4mg (127% RWS), witamina B2 – 1,4mg (100% RWS), witamina B6 – 1,9mg (136% RWS),
witamina B12 – 4,5mcg (180% RWS), niacyna – 15mg ekwiwalentu niacyny (94% RWS), biotyna – 40mcg (80% RWS), kwas
pantotenowy – 6,0mg (100% RWS), witamina E – 4,8mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (40% RWS), witamina D – 20mcg (400% RWS),
witamina C – 55mg (69% RWS), jod – 150mcg (100% RWS), selen – 30mcg (55% RWS), żelazo – 14mg (100% RWS), cynk – 8,0mg
(80% RWS), magnez – 75mg (20% RWS).RWS – referencyjna wartość spożycia.Kapsułka: stężony olej rybi bogaty w DHA; żelatyna rybia;
substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; olej z krokosza; substancja zagęszczająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; octan DL-
alfa tokoferylu; luteina; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; emulgator: lecytyny. Informacje o alergenach: zawiera produkty
pochodzące z ryb.Zawartość składników w 1 kapsułce (zalecana dzienna porcja):kwas dokozaheksaenowy (DHA) – 200mg, witamina E
– 11mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (92% RWS), luteina – 9,0mg.RWS – referencyjna wartość spożycia.ProducentProcter&Gamble
HealthPoland Sp. Z o.o.Ul. Zabraniecka 2003-872 Warszawa
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