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Femaltiker choco x 12 sasz
 

Cena: 52,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Lactanell (słód jęczmienny , beta-glukan z jęczmienia, suchy wyciąg z melisy Melissa officinalis ), odtłuszczone kakao, sacharoza

Masa netto
Zawartość netto: 86,4 g
12 porcji po 7,2 g

Charakterystyka

Głównym składnikiem preparatu Femaltiker®choco jest ekstrakt słodu jęczmiennego -źródło dobrze przyswajalnych
polisacharydów. Jednym z nich jest beta-glukan, który uczestniczy w procesach metabolicznych związanych z produkcją mleka.
Femaltiker®choco jest szczególnie zalecany kobietom, u których nastąpiło opóźnienie w zainicjowaniu laktacji oraz problem z jej
utrzymaniem. Dzięki zawartości słodu jęczmiennego wspomaga naturalne karmienie piersią u kobiet w okresie laktacji.
Dodatkowo zawiera również melisę, która jest składnikiem o właściwościach łagodzących objawy stresu, który może
towarzyszyć matkom karmiącym, w szczególności tym, które mają problemy z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt zawiera zboża będące źródłem glutenu (ze słodu jęczmiennego).

Stosowanie
Matka pragnąca karmić piersią powinna spożywać 1-2 porcje dziennie w trakcie posiłku. Ze względu na mechanizm działania zaleca się
spożyć Femaltiker®choco na 30 minut do 1 godziny przed planowanym karmieniem/ odciąganiem pokarmu.Zawartość saszetki należy
rozpuścić w ok. 150 ml. mleka (chłodnego lub ciepłego ) i dokładnie wymieszać.W razie alergii lub nietolerancji mleka krowiego można
użyć innych rodzajów mleka (jęczmiennego, sojowego, ryżowego, owsianego, orkiszowego lub wody). Preparat można również
wymieszać z jogurtem naturalnym lub smakowym.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Nutropharma Sp. z o.o.
ul. Jedności 10 a
05-506 Lesznowola

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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