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Femibion 3 karmienie piersią 28 tabl. + 28 kaps.
 

Cena: 72,79 zł

Opis słownikowy

Producent MERCK

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Postać

Tabletki, Kapsułki

Opakowanie

28 tabletek, 28 kapsułek

Skład

Tabletki

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; amid kwasu nikotynowego; substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowe i fosforan dwuwapniowy; kwas: kwas cytrynowy; tlenek cynku; octan DL-alfa
tokoferylu; D-pantotenian wapnia; skrobia modyfikowana; sacharoza; skrobia; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina; monoazotan
tiaminy; octan retinylu; L-metylofolian wapnia (Metafolin®); kwas pteroilomonoglutaminowy; jodek potasu; selenian sodu; D-biotyna;
cholekalcyferol; cyjanokobalamina.

Kapsułki

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.
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Działanie

Femibion 3 Karmienie piersią dostarcza starannie dobranych składników odżywczych, w tym DHA, wspierając w tym okresie organizm
matki i karmionego dziecka. Preparat zawiera również foliany, witaminy D i A, żelazo, wapń, cholinę, luteinę i inne składniki odżywcze
(jod, selen, cynk, witaminy B, C i E). Żelazo pomaga zmniejszyć zmęczenie i osłabienie, natomiast wapń pomaga utrzymać zdrowe kości.
Preparat zawiera kwas tłuszczowy omega-3 DHA i luteinę w dodatkowej kapsułce.

Kwas foliowy przyczynia się do prawidłowego wytwarzania krwi, podziałów komórek i wzrostu tkanek matczynych. Witamina
E i Selen pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, a witamina C wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
immunologicznego.

Wskazania

Uzupełnienie diety matki i dziecka w okresie karmienia piersią.

Sposób użycia

Przyjmować 1 tabletkę i 1 kapsułkę dziennie popijając wodą, najlepiej w czasie głównego posiłku.

Ostrzeżenia

Nie przekraczać zalecanej dawki dobowej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Suplementy diety nie mogą
zastępować urozmaiconej, dobrze zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia.
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