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Femaltiker x 12 sasz
 

Cena: 43,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Femaltiker przeznaczony jest dla kobiet w ramach wspierania naturalnego procesu laktacji — zarówno w celu
wspomagania jej wywołania, jak i utrzymania. Femaltiker jest preparatem w postaci proszku do sporządzania roztworu z mleka
krowiego lub roślinnego (w razie konieczności Femaltiker można rozpuścić również w wodzie). Zaleca się spożywanie roztworu podczas
posiłku (1-2 saszetek dziennie).

Preparat Femaltiker przyczynia się do wspierania organizmu kobiety w czasie laktacji. Zalecany jest również do stosowania przez
kobiety, które chcą karmić dziecko piersią, ale zmagają się z niedoborem pokarmu, problemami z inicjacją i/lub utrzymaniem laktacji, a
także w przypadku wystąpienia stresu dotyczącego laktacji — jej wywołania, czy utrzymania. Femaltiker zawiera ekstrakt słodu
jęczmiennego, który jest źródłem polisacharydów, w tym beta-glukanu, który to bierze udział w procesach metabolicznych związanych z
produkcją pokarmu przez pęcherzyki mleczne gruczołu piersiowego.

Opakowanie suplementu diety Femaltiker zawiera 12 saszetek preparatu w proszku.

Charakterystyka
Preparat Femaltiker wskazany jest do stosowania w celu wspomagania organizmu kobiety w okresie laktacji.

Femaltiker polecany jest w szczególności:

● aby karmić naturalnie
● dla matek pragnących karmić piersią
● w celu wspomagania organizmu kobiety w okresie laktacji
● w przypadku stresu związanego z wywołaniem laktacji
● w przypadku problemu z inicjacją lub utrzymaniem laktacji
● kiedy pokarm produkowany jest w zbyt małych ilościach (w ramach wspomagania).
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Femaltiker jako suplement diety, uzupełnia dietę kobiety w substancje, które korzystnie wpływają na produkcję pokarmu przez
pęcherzyki mleczne gruczołu piersiowego. Preparat zawiera ekstrakt słodu jęczmiennego, czyli źródło polisacharydów, a w tym beta-
glukan. Jest to substancja, która przyczynia się do stymulacji wydzielania prolaktyny przez przysadkę mózgową, w wyniku czego
następuje pobudzenie i utrzymanie procesów wytwarzania mleka. U niektórych kobiet laktacja może wystąpić z opóźnieniem, co niesie
ze sobą konieczność żywienia zastępczego noworodka i bywa źródłem stresu dla kobiety, chcącej karmić dziecko naturalnie. Femaltiker
wspiera organizm kobiety na każdym etapie karmienia i może przyczynić się do zwiększenia ilości pokarmu oraz przedłużenia procesu
jego wydzielania.

Stosowanie
Matka pragnąca karmić piersią powinna spożywać 1-2 saszetki dziennie w trakcie posiłku. Zawartość saszetki należy rozpuścić w ok.
150 ml mleka (chłodnego lub ciepłego) i dokładnie wymieszać. W razie alergii lub nietolerancji mleka krowiego produkt można użyć
innych rodzajów mleka np. mleka roślinnego np. jęczmiennego, sojowego, ryżowego, owsianego, orkiszowego lub ewentualnie wody.

Składniki
ekstrakt słodu jęczmiennego, Beta-glukan z jęczmienia, ekstrakt z liści melisy lekarskiej, sacharoza, aromat karmelowy.

Zawartość 1 saszetki:

ekstrakt słodu jęczmiennego 4800 mg*
Beta-glukan z jęczmienia min. 200 mg*
ekstrakt z liści melisy lekarskiej 80 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Wartość odżywcza w 1 saszetce:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) 153,45/36,11
białko (g) 0,24
węglowodany (g) 8,76
cukrów (g) 6,70
tłuszczu (g) w tym: <0,01
kwasów tłuszczowych nasyconych (g) <0,01
błonnika pokarmowego (g) 0,06
sodu (g) <0,01

Masa netto
12 saszetek (zawartość netto: 12 × 10 g)
Zawartość netto opakowania: 120 g

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

Przechowywanie
Preparat Femaltiker należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola

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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