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Femibion 3 * 28 tabl.+28 kaps.
 

Cena: 54,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 28 tabl. (+28 kaps.)

Postać tabl.powl.+kaps.mięk.

Producent MERCK SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:  Preparat wspomagający w okresie karmienia piersią.
Skład:  1 tabl. zawiera:
foliany - 400 µg, w tym: kwas foliowy - 200 µg i L-metylofolian wapnia - 208 µg

Cholina - 130mg

Witamina A - 530 µg

Witamina B1 - 1,2mg

Witamina B2 - 2mg

Witamina B6 - 1,7mg

Witamina B12 - 5 µg

Niacyna - 18mg

Biotyna - 45 µg

Kwas pantotenowy - 7mg

WItamina D3 -20 µg (800 I.U.)

Witamina E - 4,8mg

Witamina C - 70mg

Jod - 150 µg
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Selen - 45 µg

Wapń - 150mg

Żelazo - 14mg

Cynk - 9mg

1 kaps. zawiera:

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 200mg

Witamina E - 11mg

Luteina - 9mg
Działanie:  Kwas foliowy wspomaga prawidłowy proces wytwarzania krwi, podziału komórek oraz wzrostu tkanek matczynych.

Wapń wspomaga utrzymać zdrowe kości.

Cholina wpływa na prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz utrzymanie prawidłowego metabolizmu tłuszczów.

Jod wspomaga prawidłowe wytwarzanie hormonów tarczycy i prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

DHA wpływa na prawidłowy rozwój mózgu i oczu płodu oraz niemowlęcia karmionego piersią.

Witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Witamina E i selen wspomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Witamina A wspomaga utrzymać prawidłowe widzenie oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Witamina D3 i cynk przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego

Żelazo, kwas pantotenowy oraz witaminy B6 i B12 wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia.

Witaminy B1 i B2 oraz biotyna i niacyna wspomagają utrzymać prawidłową przemianę energii oraz prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego.
Sposób użycia:  1 tabletka i 1 kapsułka dziennie, popijając wodą, najlepiej w czasie głównego posiłku.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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