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Femibion 0 planowanie ciąży, 28 tabletek
 

cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 28 tabletki

Postać Tabletki

Producent Merck

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Kwas foliowy i L-metylofolian wapnia (Metafolin) stanowią źródło folianów w preparacie.

Femibion 0 Planowanie ciąży zawiera również pięć innych witamin i jod.

Suplementacja kwasu foliowego zwiększa poziom folianów u matki. Niski poziom folianów jest jednym z czynników ryzyka rozwoju
wady cewy nerwowej u rozwijającego się płodu. Dlatego rekomenduje się przyjmowanie 400 μg kwasu foliowego dziennie przynajmniej
na 6 tygodni przed planowanym poczęciem aż do zakończenia procesu organogenezy. Związek niskiego poziomu folianów u matki z
czynnikiem ryzyka występowania wad cewy nerwowej został naukowo udowodniony. Ponieważ istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju
choroby, zmiana jednego z nich może wywierać korzystny efekt lub nie.

Wskazania

Dla kobiet planujących ciążę.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka dziennie.

Skład

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, maltodekstryna, sacharoza; octan-DL-
alfa tokoferylu (witamina E); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
skrobia kukurydziana; barwnik: dwutlenek tytanu; przeciwutleniacz: askorbinian wapnia; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6);
ryboflawina (witamina B2); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; olej roślinny (olej palmowy);
substancja pochłaniająca wilgoć: glycerol; L-metylofolian wapnia (Metafolin®); kwas foliowy; jodek potasu; cholekalcyferol (witamina
D3); barwnik: tlenek żelaza; cyjanokobalamina (witamina B12).
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Składniki

1 tabletka

Foliany, 800 µg - 400%

w tym: kwas foliowy - 400 µg

L-metylofolian wapnia - 416 µg

Witamina B2 - 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 - 20%

Jod - 150 µg - 100%

* % RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Femibion 0 jest suplementem diety i powinien być stosowany jako uzupełnienie, a nie substytut zróżnicowanej oraz zbilansowanej diety i
zdrowego stylu życia.

Zawartość:

28 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MERCK

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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