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Femibion 1 Wczesna ciąża, 28 tabletek powlekanych
 

Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 28 tabletek powlekanych

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

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Femibion 1 Wczesna ciąża, suplement diety wspierający zaspakajanie szczególnych potrzeb u kobiet od pierwszego tygodnia ciąży,
będący uzupełnieniem zdrowej diety. Preparat m.in. zawiera mieszankę folianów (Metafolin ( L-metylofolian wapnia) i kwas foliowy) oraz
choliny, skład opracowany specjalnie na potrzeby pierwszego trymestru ciąży. Foliany (kwas foliowy i Metafolin) wspierają prawidłowy
proces tworzenia krwi i podziału komórek oraz przyczyniają się do wzrostu tkanek matki w trakcie ciąży, w tym do tworzenia się łożyska.
Łożysko dostarcza nienarodzonemu dziecku niezbędnych składników odżywczych. Preparat nie zawiera glutenu, laktozy ani żelatyny.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety kobiet we wczesnym okresie ciąży, do 12. tygodnia.

Zalecane spożycie
1 tabletkę dziennie popijając odpowiednią ilością wody.

Skład
Dwuwinian choliny; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; L-askorbinian wapnia; całkowicie uwodniony olej sojowy;
diglicynian żelaza; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana; barwnik: węglan wapnia; maltodekstryna; substancja glazurująca: alkohol poliwinylowy; glikol
polietylenowy; talk i hydroksypropyloceluloza; niacyna (amid kwasu nikotynowego); kwas: kwas cytrynowy; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kwasy tłuszczowe i fosforan dwuwapniowy; witamina E (octan DL-alfa
tokoferylu); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); sacharoza; skrobia modyfikowana; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny);
tiamina (monoazotan tiaminy); skrobia; ryboflawina; L-metylofolian wapnia (Metafolian®); kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy); jodek potasu; D-biotyna; witamina D (cholekalcyferol); selenian sodu; witamina B12 (cyjanokobalamina).

1 tabletka zawiera: foliany 800 µg (400%)*, w tym kwas foliowy 400 µg; L-metylofolian wapnia (ekwiwalent kwasu foliowego) 416 µg;
tiamina 1;4 mg (127%)*; ryboflawina 1;4 mg (100%)*; witamina B6 1;9 mg (136%)*; witamina B12 4;5 µg (180%)*; niacyna (ekwiwalent
niacyny) 12 mg (75%)*; biotyna 40 µg (80%)*; kwas pantotenowy 6 mg (100%)*; witamina E 4;8 mg (40%)*; witamina D 20 µg (400%)*;
witamina C 55 mg (69%)* jod 150 µg (100%)*; selen 26 µg (47%)*; żelazo 10 mg (71%)*; cholina 130 mg.
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie
W sposób niedostępny dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
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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