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Femibion 0 planowanie ciąży x 28 tabl
 

Cena: 31,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 28 tabl

Postać Tabletki

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza; substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, maltodekstryna, sacharoza; octan-DL-alfa
tokoferylu (witamina E); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
skrobia kukurydziana; barwnik: dwutlenek tytanu; przeciwutleniacz: askorbinian wapnia; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6);
ryboflawina (witamina B2); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; olej roślinny (olej palmowy);
substancja pochłaniająca wilgoć: glicerol; L-metylofolian wapnia (Metafolin®); kwas foliowy; jodek potasu; cholekalcyferol (witamina D3);
barwnik: tlenek żelaza; cyjanokobalamina (witamina B12).

1 tabletka zawiera:

Foliany - 800 µg (400% RWS)
Kwas foliowy - 400 µg
L-metylofolian wapnia - 416 µg

Witamina B2 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B12 - 25 µg (100% RWS)
Witamina D3 - 20 µg (400% RWS)
Witamina E - 2,4 mg (20% RWS)
Jod - 150 µg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Suplement diety zawiera kwas foliowy, L-metylofolian wapnia, 5 witamin oraz jod.
Preparat przygotowujący do ciąży.
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Ważne informacje
Metafolin® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Merck KGaA z siedzibą w Darmstadt w Niemczech.

Stosowanie
Przyjmować 1 tabletkę dziennie, popijając wodą, najlepiej z głównym posiłkiem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Masa netto
28 tabletek = 2,8 g

Producent
Merck Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa

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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