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Femibion 3 Karmienie piersią, 28 tabletek powlekanych + 28
kapsułek miękkich
 

Cena: 64,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 28 tabletek powlekanych +28 kapsułek
miękkich

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

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Femibion 3 Karmienie piersią, suplement diety zawierający składniki odżywcze potrzebne kobiecie podczas karmienia piersią, m.in kwas
tłuszczowy omega-3 DHA, który przyczynia się do prawidłowego rozwoju mózgu i oczu płodu oraz niemowlęcia karmionego piersią.
Dodatkowo żelazo pomaga zmniejszyć zmęczenie i osłabienie, natomiast wapń pomaga utrzymać zdrowe kości.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety matki w okresie karmienia piersią.

Zalecane spożycie
1 tabletkę i 1 kapsułkę dziennie popijając wodą, najlepiej w czasie głównego posiłku.

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

1 tabletka zawiera: foliany 400 µg (200%)*, w tym: kwas foliowy 200 µg, L-metylofolian wapnia 208µ g (ekwiwalent 200 µg kwasu
foliowego), tiamina 1,2 mg (109%)*, ryboflawina 2 mg (143%)*, witamina B6 1,7 mg (121%)*, witamina B12 5 µg (200%)*, niacyna 18 mg
ekwiwalentu niacyny (113%)*, biotyna 45 µg (90%)*, kwas pantotenowy 7,0 mg (117%)*, witamina E 4,8 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu
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(40%)*, witamina D 20 µg (400%)*, witamina C 70 mg (88%)*, witamina A 530 µg (66%), jod 150 µg (100%)*, selen 45 µg (82%)*, żelazo 14
mg (100%)*, cynk 9 mg (90%)*, wapń 150 mg (19%)*, cholina 130 mg.
*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; witamina E (octan DL-alfa tokoferylu); luteina; przeciwutleniacz: mieszanina
tokoferoli; emulgator: lecytyny.

1 kapsułka zawiera: kwas dokozaheksaenowy (DHA) 200 mg, witamina E 11 mg (92%)*, luteina 9 mg.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie
W sposób niedostępny dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać zalecanej dawki dobowej.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

