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Biofer Folic x 60 tabl
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sproszkowana hemoglobina (pochodzenia wołowego), skrobia kukurydziana, kwas L-askorbinowy, diglicynian żelaza (II), substancja
utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja wypełniająca (fosforany wapnia), substancje glazurujące (hydroksypropylometylocelulo-za,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, guma akacjowa, talk, wosk carnauba), barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza),
polifruktoza, kwas pteroilomonoglutaminowy.

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 40 mg (50% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Żelazo - 13,5 mg (96% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Biofer Folic to optymalne połączenie dwóch form żelaza o wysokiej przyswajalności: hemowego
i niehemowego (diglicynian żelaza) z witaminą C i kwasem foliowym. Jest przeznaczony dla kobiet planujących ciążę, kobiet w I
trymestrze ciąży i osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo.

Żelazo wspomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny przez co pełni ważną rolę w transporcie tlenu w
organizmie
Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi
Żelazo, kwas foliowy i witamina C wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
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Szczególnie polecany:

kobietom planującym ciążę oraz w I trymestrze ciąży
osobom przemęczonym
osobom źle odżywiającym się
kobietom z obfitą menstruacją

Przeciwwskazania
Nie podawać dzieciom poniżej 12 roku życia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. W
trakcie przyjmowania produktu Biofer nie stosować innych preparatów zawierających żelazo.

Stosowanie
Kobiety w ciąży: 1 tabletka 2 razy dziennie między posiłkami.
Dorośli: 1 tabletka

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu suchym. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Orkla Care A/S, Dania
Dystrybutor
Orkla Care S.A.
Ul. Polna 21
05-250 Radzymin

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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