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Femibion 1 Wczesna ciąża, 28 tabletek
 

cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 28 tabletki

Postać Tabletki

Producent Merck

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Foliany (kwas foliowy i Metafolin) wspiera prawidłowy proces tworzenia krwi i podziału komórek, a także przyczynia się do wzrostu
tkanek matki w trakcie ciąży, w tym do tworzenia się łożyska. Łożysko dostarcza nienarodzonemu dziecku niezbędnych składników
odżywczych.

Cholina przyczynia się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny, która odgrywa ważną rolę w różnych okresach życia, między
innymi w czasie ciąży. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
wątroby. Zapotrzebowanie na cholinę zwiększa się w czasie ciąży.

Jod przyczynia się do prawidłowego wytwarzania hormonów tarczycy i prawidłowego funkcjonowania tarczycy.

Witamina D3  przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i odgrywa ważną rolę w podziałach
komórkowych.

Witamina B1, Witamina B2 i Biotyna pomagają utrzymać prawidłową przemianę energii i prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego.

Witamina B6, Witamina B12, Niacyna i Kwas Pantotenowy pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.

Witamina C i Selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Żelazo przyczynia się do prawidłowego wytwarzania czerwonych krwinek i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.

Witamina E pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Femibion 1 Wczesna ciąża nie zawiera glutenu, laktozy ani żelatyny.

Działanie

Pomaga zaspokoić szczególne potrzeby matki i dziecka we wczesnym okresie ciąży.
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Zalecana do spożycia dzienna porcja

Przyjmować jedną tabletkę dziennie popijając odpowiednią ilością wody.

Skład

Składniki

1 tabletka

% RWS*

Foliany - 800 µg - w tym:

kwas foliowy - 400 µg

L-metylofolian wapnia - 416 µg

Witamina B1 - 1,4 mg - 127%

Witamina B2 - 1,4 mg - 100%

Witamina B6 - 1,9 mg - 136%

Witamina B12 - 4,5 µg - 180%

Niacyna - 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

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: dwuwinian choliny; substancja wypełniajaca: celuloza mikrokrystaliczna; L-askorbinian wapnia; całkowicie uwodorniony olej
sojowy; diglicynian zelaza; substancja glazurujaca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniajaca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana; barwnik: weglan wapnia, maltodekstryna; substancja glazurujaca: alkohol poliwinylowy, glikol
polietylenowy, talk i hydroksypropyloceluloza; amid kwasu nikotynowego; kwas: kwas cytrynowy; substancja przeciwzbrylajaca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowe i fosforan dwuwapniowy; octan DL-alfa tokoferylu; D-pantotenian wapnia;
sacharoza; skrobia modyfikowana; chlorowodorek pirydoksyny; monoazotan tiaminy; skrobia; ryboflawina; L-metylofolian wapnia
(Metafolin®); kwas pteroilomonoglutaminowy; jodek potasu; D-biotyna; cholekalcyferol; selenian sodu; cyjanokobalamina.

Uwagi do stosowania
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Przed 13. tygodniem ciąży dziecko wchodzi w fazę szybkiego wzrostu. Na okres 2. i 3. trymestru ciąży (od 13. do 40. tygodnia) zalecamy
więc przejście na Femibion 2 Ciąża.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia (jedna tabletka dziennie).

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Stosowanie suplementacji kwasu foliowego zwiększa stężenie folianów w organizmie matki. Małe stężenie folianów u matki jest
czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u rozwijającego się płodu. Korzystny efekt występuje w przypadku codziennego
uzupełniającego spożycia dawki wynoszącej 400 μg kwasu foliowego przez co najmniej jeden miesiąc przed i maksymalnie trzy
miesiące po zajściu w ciążę. Ponieważ istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju choroby, zmiana jednego z nich może wywierać
korzystny efekt lub nie. W związku z tym, że foliany wspierają rozwój tkanek matczynych w czasie ciąży (np. łożyska), należy starać się
zapewniać odpowiednią podaż folianów przez całą ciążę. Łożysko przekazuje dziecku wszystkie niezbędne mu składniki odżywcze.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MERCK
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