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Folifem dha x 30 kaps
 

Cena: 34,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Acidum folicum

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi standaryzowany na zawartość kwasów omega 3 (w postaci estrów etylowych), kwas L-askorbinowy, siarczan żelaza, octan DL-
alfa tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, selenometionina, glukonian miedzi, pantotenina wapnia, palmitynian retinolu,
cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, kwas foliowy, witamina D3, jodek potasu, biotyna,
substancje pomocnicze: olej palmowy, wosk pszczeli, lecytyna sojowa, otoczka o składzie: glicerol, żelatyna.
1 kapsułka zawiera

Substancja: 1 kapsułka % RWS
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa
tokoferolu)

12,0 mg 100

Kwas pantotenowy 6,0 mg 100
Nikotynamid (mg ekwiwalentu niacyny) 16,0 mg 100
Tiamina 1,1 mg 100
Witamina A 800,0 mcg 100
Selen 55,0 mcg 100
Biotyna 50,0 mcg 100
Żelazo 14,0 mg 100
Miedź 1,0 mg 100
  

Olej omega - 3,w tym

kwasów dokozaheksaenowych (DHA)

  

358,0 mg

250,0 mg

  

- *

- *
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Kwas foliowy 200,0 mcg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Witamina B12 2,5 mcg 100
Witamina C 80,0 mg 100
Cynk 10,0 mg 100
Jod 150,0 mcg 100
Witamina D3 5,0 mcg 100
Ryboflawina 1,4 mg 100

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Folifem DHA to preparat uzupełniający dietę kobiet w ciąży i karmiących piersią w witaminy i składniki mineralne oraz nienasycone
kwasy tłuszczowe omega-3.Suplement diety zalecany dla kobiet planujących ciążę, będących w ciąży oraz karmiących piersią.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułkę dziennie podczas lub po posiłku, popijając wodą.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.

Producent
BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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