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Femibion 1 Wczesna ciąża 28 tabletek
 

cena: 34,99 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 28 sztuk

Postać tabletki

Producent MERCK SP.Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania ciąża

Opis produktu
 

FEMIBION® 1 WCZESNA CIĄŻA
Opracowany w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb* u kobiet od pierwszego tygodnia ciąży, jako uzupełnienie zdrowej diety
Warto zadbać o swoje potrzeby żywieniowe w czasie ciąży, aby zapewnić swojemu dziecku jak najlepszy start w życie. Zawsze warto
przestrzegać zróżnicowanej i dobrze zbilansowanej diety oraz prowadzić zdrowy tryb życia, natomiast w czasie ciąży należy zadbać o to
ze szczególną troską. Zapotrzebowanie na niektóre składniki odżywcze zwiększa się w tym okresie, gdyż organizm zaspakaja także
potrzeby płodu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie odpowiedniej podaży kwasu foliowego*.

Femibion® 1 Wczesna ciąża zawiera połączenie starannie dobranych składników odżywczych, w tym - co najważniejsze - mieszankę
folianów (Metafolin® ( L-metylofolian wapnia) i kwas foliowy)* oraz choliny, skład opracowany specjalnie na potrzeby pierwszego
trymestru ciąży. Femibion® 1 Wczesna ciąża nie zawiera glutenu, laktozy ani żelatyny.

Skład:
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.*

METAFOLIN®
(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.

CHOLINA
przyczynia się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny, która odgrywa ważną rolę w różnych okresach życia, między innymi w
czasie ciąży. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Zapotrzebowanie na cholinę zwiększa się w czasie ciąży.

JOD
przyczynia się do prawidłowego wytwarzania hormonów tarczycy i prawidłowego funkcjonowania tarczycy.
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WITAMINA D3
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i odgrywa ważną rolę w podziałach komórkowych.

WITAMINA B1, WITAMINA B2 i BIOTYNA
pomagają utrzymać prawidłową przemianę energii i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

WITAMINA B6, WITAMINA B12, NIACYNA i KWAS PANTOTENOWY
pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.

WITAMINA C I SELEN
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

ŻELAZO
przyczynia się do prawidłowego wytwarzania czerwonych krwinek i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.

WITAMINA E
pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Stosowanie:
Przyjmować jedną tabletkę dziennie popijając odpowiednią ilością wody. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Nie należy przekraczać zalecanej
dziennej porcji do spożycia (jedna tabletka dziennie).
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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