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Femibion 2 Ciąża, 28 tabletek + 28 kapsułek
 

Cena: 69,17 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent MERCK SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Femibion® 2 Ciąża to suplement diety opracowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb kobiet od 13 tygodnia ciąży do dnia porodu jako
uzupełnienie prawidłowej diety. Jeden preparat w dwóch formach: kapsułki i tabletki pozwala na dostarczenie do organizmu wysokiej
ilości kwasu foliowego, witamin z grupy B (B6, B12, ryboflawiny, tiaminy, kwasu pantotenowego), witaminy C, D, składników mineralnych
(żelaza, selenu, cynku, magnezu) oraz niezbędnego nienasyconego kwasu tłuszczowego z rodziny omega-3, czyli kwasu
dokozaheksaenowego (DHA) z oleju rybiego.

Drugi i trzeci trymestr ciąży jest szczególnym okresem, w którym warto zadbać o swoje potrzeby żywieniowe. Przed 13 tygodniem ciąży,
dziecko wchodzi w fazę intensywnego wzrostu, a zapotrzebowanie na niektóre składniki odżywcze może się zwiększać.
Femibion® 2 Ciąża dostarcza starannie dobranych składników odżywczych, które jako uzupełnienie zróżnicowanej diety będą wspierały
Cię do dnia porodu. Preparat zawiera zarówno kwas foliowy jak i aktywną postać Metafolin® (L-metylofolian wapnia), dostarczając
organizmowi szczególnego połączenia tych dwóch źródeł folianów. Metafolin® jest bezpośrednio dostępną postacią folianu, której
organizm nie musi przekształcać przed wykorzystaniem.

Właściwości

Spożycie kwasu dokozaheksaenowego (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.

Foliany pełnią ważną rolę w zaawansowanej ciąży, gdyż przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych. Dodatkowo pomagają także w
prawidłowej syntezie aminokwasów, pełniąc jednocześnie rolę we właściwej produkcji krwi. Jednocześnie foliany w połączeniu z
witaminami C i D wspierają utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a razem z żelazem przyczyniają się
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zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, co może być szczególnie ważne w końcowym etapie ciąży. Foliany i witamina B12 biorą
również udział w procesie podziału komórek. Dodatek selenu wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Żelazo, pomaga w
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz właściwym transporcie tlenu w organizmie.

Bogactwo składników aktywnych w preparacie Femibion® 2 Ciąża pozwoli na proste uzupełnienie codziennej, prawidłowo zbilansowanej
diety w ważne dla zachowania zdrowia organizmu składniki aktywne, w tym kwas foliowy i DHA. Opakowanie zapewni
4-tygodniową suplementację od 13 tygodnia ciąży.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu dla kobiet w ciąży.

 

Zalecane spożycie

Przyjmuj 1 tabletkę i 1 kapsułkę dziennie, popijając wodą najlepiej z głównym posiłkiem.

 

Składniki

Tabletka: sole wapniowe kwasu ortofosforowego; dwuwinian choliny; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; 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).

Kapsułka: stężony olej rybi bogaty w DHA; żelatyna rybia; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; olej z krokosza; substancja
zagęszczająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; octan DL-alfa tokoferylu; luteina; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli;
emulgator: lecytyny.

1 tabletka zawiera:

foliany 400 μg (200%)*, w tym kwas foliowy 200 μg, L-metylofolian wapnia 208 μg (ekwiwalent 200 μg kwasu foliowego),
tiamina 1,2 mg (109%)*, ryboflawina 2 mg (143%)*, witamina B6 1,7 mg (121%)*, witamina B12 5,0 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 (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.

1 kapsułka zawiera:

kwas dokozaheksaenowy (DHA) 200 mg, witamina E 11 mg (92%)*, luteina 9,0 mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia
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Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

 

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.
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