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Femibion 2 Ciąża, 28 tabletek + 28 kapsułek
 

cena: 56,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 28 tabletki + 28 kapsułki

Postać tabletki + kapsułki

Producent Merck

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Wskazania

Femibion 2 Ciąża to suplement diety dedykowany dla kobiet od drugiego symestru ciąży aż do porodu

Działanie

Kwas foliowy jest to witamina B przekształcana w organizmie do aktywnej formy folianu. Foliany przyczyniają się do prawidłowego
wytwarzania krwi, podziałów komórek i wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. Metafolin (L-metylofolian wapnia) (L-metylofolian
wapnia) jest to bezpośrednio dostępna postać folianu, której organizm nie musi przekształcać przed wykorzystaniem. Metafolin jest to
zarejestrowany znak towarowy firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy

Luteina jest to karotenoid obecny w niektórych roślinach, między innymi w wielu warzywach i owocach. Nadaje kapsułce
charakterystyczny kolor.

DHA czyli kwas dokozaheksaenowy, jest to kwas tłuszczowy omega-3, który odgrywa szczególną rolę w czasie ciąży i karmienia piersią.
Spożycie DHA przez matkę przyczynia się do prawidłowego rozwoju mózgu i oczu płodu oraz niemowlęcia karmionego piersią.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych
omega-3 dla dorosłych, tj. 250 mg (DHA i EPA).

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

Witamina D3 i Cynk przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i odgrywają ważną rolę w podziałach
komórek.

Witamina B1, Witamina B2 i Biotyna pomagają utrzymać prawidłową przemianę energii i prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego.
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Witamina B6, Witamina B12, Niacyna i Kwas Pantotenowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witamina C i Selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Magnez i Żelazo wspomagają prawidłową przemianę energii i przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.

Witamina E pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Przyjmować jedną tabletkę i jedną kapsułkę dziennie popijając odpowiednią ilością wody.

Skład

Składniki

1 tabletka

% RWS*

Foliany - 400 µg

w tym

kwas foliowy - 200 µg

L-metylofolian wapnia - 208 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 - 15 mg - 94%

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 - 30 µg - 55%

Żelazo - 14 mg - 100%

Cynk - 8 mg - 80%

Magnez - 75 mg - 20%
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 Składniki

1 kapsułka

% RWS*

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 200 mg

Witamina E - 11 mg - 92%

Luteina - 9 mg

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

 Metafolin - ekwiwalent 200 μg kwasu foliowego

Uwagi do stosowania

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zblilansowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

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

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Spożywanie kwasu DHA z grupy omega-3 przez matkę sprzyja prawidłowemu rozwojowi oczu i mózgu dziecka. Początkowo
przekazywanie DHA odbywa się przez pępowinę, a potem za pośrednictwem mleka matki. Nawet po porodzie w siatkówce oka i w
mózgu dziecka gromadzą się rosnące ilości DHA. Aby zapewnić optymalny poziom kwasu DHA z grupy omega-3 u Twojego dziecka w
okresie ciąży i karmienia piersią, powinnaś zwiększyć swoje spożycie tego kwasu: ten korzystny wpływ kwasu DHA z grupy omega-3
można osiągnąć, przyjmując 200 mg DHA dziennie oprócz dziennego spożycia 250 mg kwasów tłuszczowych omega-3 (DHA i EPA)
zalecanego dla dorosłych.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MERCK
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