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Femaltiker Plus - zwiększa ilość pokarmu u mamy karmiącej,
smak karmelowy, 12 saszetek
 

Cena: 38,27 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Femaltiker Plus o smaku karmelowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u kobiet
karmiących piersią w przypadku:

rzeczywistych niedoborów pokarmu,
problemów z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji,
niskiego przyrostu wagowego niemowlęcia związanego z niedostateczną ilością pokarmu i/ lub jego zbyt niską wartością
odżywczą spowodowaną złym stanem odżywienia kobiety karmiącej.

Preparat przeznaczony jest w szczególności do stosowania w początkowym etapie laktacji oraz w przypadku pojawienia się problemów
z jej utrzymaniem i pozwala na dostarczenie specjalnych składników odżywczych, pozwalających na właściwe odżywienie organizmu
kobiety karmiącej piersią. Produkt zawiera krótko słodowany słód jęczmienny, będący źródłem białka i węglowodanów. Jego specjalna
formuła i odpowiedni proces technologiczny przygotowania pozwala na otrzymanie słodu jęczmiennego o lepszej przyswajalności i
dostępności, a także bogatszym składzie odżywczym. Słód jęczmienny został włączony do protokołu postępowania dietetycznego w
stymulacji laktacji w przypadku stwierdzonego przez specjalistę rzeczywistego niedoboru pokarmu u matki. Formuła Femaltiker
Plus została dodatkowo wzbogacona o cholinę oraz foliany (w postaci kwasu foliowego i L-metylofolianu wapnia FolActiv), witaminy B6 i
B12.

Femaltiker Plus to żywność niekompletna pod względem odżywczym, która nie może być stosowana jako wyłączne źródło pożywienia.

Zastosowanie

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

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w problemach z laktacją.

Zalecane spożycie

Kobiety w okresie laktacji: 1-2 saszetki dziennie w trakcie posiłku o ile lekarz lub specjalista laktacyjny nie zaleci inaczej.

Sposób użycia

 

Ze względu na mechanizm działania zaleca się spożywanie produktu 30 minut do 1 godziny przed planowanym karmieniem lub
odciąganiem pokarmu.
Przed rozpoczęciem przygotowywania roztworu należ umyć ręce oraz naczynia, które mają zostać użyte.
Zawartość saszetki rozpuścić w ok. 150 ml chłodnego lub ciepłego mleka i dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia.
W przypadku alergii lub nietolerancji mleka krowiego roztwór może zostać przygotowany na bazie napojów roślinnych np.
jęczmiennego, sojowego, ryżowego, owsianego, orkiszowego lub ewentualnie wody.
Preparat można również wymieszać z jogurtem naturalnym lub smakowym.
Zaleca się rozpoczęcie stosowania preparatu od drugiej doby po porodzie.

 

Składniki

Formuła Femaltiker (słód jęczmienny, beta-glukan z jęczmienia, suchy wyciąg z melisy (Melissa officinalis), aromat naturalny: karmel,
dwuwinian choliny, chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina.

100 g produktu zawiera:

wartość energetyczna 1637 kJ/ 385 kcal,
tłuszcz 0,1 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g; węglowodany 93 g, w tym cukry 56 g; błonnik 1,5 g; białko 3 g; sól 0 g,
witamina B6 37,3 mg; foliany FolActiv 3 mg; witamina B 12 41,8 µg, cholina 1,5 g, słód jęczmienny 71,6 g, beta-glukan z
jęczmienia min, 4,5 g, suchy wyciąg z melisy 1,2 g.

1 saszetka zawiera:

wartość energetyczna 126 kJ/ 30 kcal,
tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g; węglowodany 7 g, w tym cukry 4,3 g; błonnik 0,1 g; białko 0,2 g; sól 0 g,
witamina B6 2,5 mg; foliany FolActiv 200 µg; witamina B 12 2,8 µg, cholina 100 mg, słód jęczmienny 4,8 g, beta-glukan z
jęczmienia min. 300 mg, suchy wyciąg z melisy 80 mg.

2 saszetki zawierają:

wartość energetyczna 252 kJ/ 59 kcal,
tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g; węglowodany 14 g, w tym cukry 8,6 g; błonnik 0,2 g; białko 0,5 g; sól 0 g,
witamina B6 5 mg; foliany FolActiv 400 µg; witamina B 12 5,6 µg, cholina 200 mg, słód jęczmienny 9,6 g, beta-glukan z
jęczmienia min. 600 mg, suchy wyciąg z melisy 160 mg.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt zawiera zboża będące źródłem glutenu (ze słodu jęczmiennego).
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Ważne wskazówki

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono problemów z laktacją lub brak jest wskazań lekarskich do jego stosowania.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanego spożycia i sposobu
użycia zamieszczonymi na opakowaniu oraz w ulotce.
Lekarz może zalecić okres przyjmowania oraz porcję preparatu indywidualnie dopasowane do potrzeb dietetycznych.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 15-25°C, w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.
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