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Actifolin 2 mg x 30 tabl
 

Cena: 38,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające: celuloza, sorbitole; substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza;
substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego;
kwas pteroilomonoglutaminowy; substancja wypełniająca: talk; trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości
łańcucha; barwnik: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawiny.

1 tabletka zawiera:

Kwas foliowy: 2000 µg (2 mg) (1000% RWS; 50% RDS)
aktywna forma folianu (sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego) - 1000 µg (1 mg) (500% RWS; 50%
RDS)
kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) - 1000 µg (1 mg) (500% RWS; 50% RDS)

RWS - % dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia (dla osób dorosłych)
RDS – Rekomendowane Dzienne Spożycie określone w stanowisku ekspertów Dębski R., Paszkowski T., Wielgoś M. Stosowanie
złożonych źródeł folianów w profilaktyce wad cewy nerwowej.

Masa netto
7,5 g (30 tabletek po 0,25 g)

Charakterystyka
Foliany (w tym kwas foliowy) należą do grupy rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B. Biorą udział w procesie podziału komórek
oraz pomagają w prawidłowej produkcji krwi. Bardzo ważne są zwłaszcza dla rozwijającego się płodu. Uzupełniające spożycie kwasu
foliowego zwiększa poziom folianów u matki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zalecana dzienna porcja – 1 tabletka. Tabletkę należy połknąć i popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 st.C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Polski Lek S.A.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice

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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