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Femibion 0 Planowanie ciąży, 28 tabletek
 

Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 28 tabletek

Postać tabletki

Producent PROCTER & GAMBLE HEALTH POLAND
SPÓŁKA Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Femibion 0 Planowanie ciąży to starannie dobrane składniki odżywcze, wspierające zdrowie kobiety w czasie planowania ciąży, wśród
nich znajdują się foliany (kwas foliowy i L-metylofolian wapnia (Metafolin) oraz pięć innych witamin i jod, które są uzupełnieniem
zróżnicowanej diety.

Kwas foliowy wspomaga prawidłowe tworzenie krwi oraz wspiera podział komórek.
Witamina D3 wpływa na prawidłowe działanie układu odpornościowego, wspomaga prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu.
Witamina E wspomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
Jod wspomaga prawidłowe wytwarzanie hormonów gruczołu tarczowego.
Witaminy B2, B6 i B12 wspierają prawidłowy metabolizm i funkcjonowanie układu nerwowego.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki Femibion 0 Planowanie ciąży.

Zalecane spożycie
1 tabletkę dziennie popijając odpowiednią ilością wody.

Skład
Substancja wypełniająca: celuloza; substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, maltodekstryna, sacharoza; witamina E (octan-DL-
alfa tokoferylu); substancja glazurująca: hydrokspropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, skrobia
kukurydziana; barwnik: dwutlenek tytanu; przeciwutleniacz: askobinian wapnia; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina;
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; olej roślinny (olej palmowy); substancja pochłaniająca wilgoć:
glicerol; L-metylofolian wapnia (Metafolin®); kwas foliowy; jodek potasu; witamina D (cholekalcyferol); barwnik: tlenek żelaza; witamina
B12 (cyjanokobalamina).

1 tabletka zawiera: foliany 800 µg (400%)*, w tym kwas foliowy 400 µg, L-metylofolian wapnia (ekwiwalent kwasu foliowego) 416 µg;
ryboflawina 1,4 mg (100%)*; witamina B6 1,4 mg (100%)*; witamina B12 2,5 µg (100%)*; witamina D 20 µg (400%)*; witamina E 2,4 mg

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

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/femibion-0-planowanie-ciazy-28-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

(20%)*; jod 150 µg (100%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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