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Fibrotin x 30 kaps
 

Cena: 20,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Fibrotin w postaci kapsułek od Solinea jest wyrobem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych. Na co jest Fibrotin?
Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie codziennych zdrowych posiłków w odpowiednio dobraną dawkę
witaminy D, witaminy B6 i B12, a także w kwas foliowy, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia niedoborów wspomnianych
składników lub uzupełniając niedobory, które się pojawiły. Zawarte w suplemencie diety składniki wspomagają prawidłowe
funkcjonowanie układu kostno-mięśniowego, a oprócz tego wspierają pracę układu nerwowego. Suplement diety przyczynia się do
regulacji metabolizmu homocysteiny, a oprócz tego do redukcji uczucia znużenia i zmęczenia. Fibrotin dodatkowo wspomaga
prawidłowe działanie układu odpornościowego.

W opakowaniu o masie netto 7,8 g znajduje się 30 kapsułek Fibrotin. W skład każdej kapsułki wchodzi 50 µg (1000% RWS) witaminy D,
6 mg (429% RWS) witaminy B6, 10 µg (400% RWS) witaminy B12 oraz 400 µg (200% RWS) kwasu foliowego. Zawarty w suplemencie
diety kwas foliowy wspomaga produkcję krwi, a witaminy B6 i B12 wspomagają pracę układu nerwowego. Kwas foliowy, witamina B6 i
B12 przyczyniają się też do utrzymania metabolizmu homocysteiny oraz utrzymania funkcji psychologicznych. Składniki te dodatkowo
wspomagają pracę układu odpornościowego oraz przyczyniają się do redukcji zmęczenia i znużenia. Witamina D wspomaga pracę
mięśni i kondycję kości, a także wspiera gospodarkę wapnia i fosforu oraz wspomaga układ odpornościowy. Skład suplementu diety
uzupełniają substancje pomocnicze, czyli olej sojowy (całkowicie rafinowany), żelatyna, glicerol, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu, a
także tlenki i wodorotlenki żelaza.

Suplement diety należy stosować w rekomendowany przez producenta sposób i w dawkach przez niego wskazanych, chyba że lekarz
zaleci inaczej. Przed rozpoczęciem suplementacji wskazane jest wykonanie badania 25(OH)D oraz omówienie otrzymanych wyników z
lekarzem. Rekomendowane przez producenta dawkowanie Fibrotin to 1 kapsułka dziennie, najlepiej przyjmowana wraz z posiłkiem.
Kapsułki powinny być popijane odpowiednią ilością wody.

Suplement diety Fibrotin ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania
suplementu diety jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Jeśli po zastosowaniu suplementu diety pacjent zauważy u
siebie jakiekolwiek objawy, które mogłyby wskazywać na pojawienie się reakcji alergicznej po kapsułkach, powinien produkt odstawić i
skonsultować się z lekarzem. Kapsułki Fibrotin nie powinny być stosowane przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Z produktu nie
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należy też korzystać, gdy minie podana na jego opakowaniu data ważności.

Suplementu diety Fibrotin nie można traktować jako zamiennika zdrowej diety i zbilansowanych posiłków, gdyż nie może w żadnym
wypadku ich zastąpić. Produkt powinien być stosowany w dawkach nie większych od wskazanych. Istotne jest też, aby prawidłowo
kapsułki Fibrotin przechowywać, w tym szczególnie zabezpieczyć je, aby nie były widoczne i dostępne dla dzieci. Kapsułki powinny być
oprócz tego przechowywane w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Składniki
olej sojowy (całkowicie rafinowany), składnik otoczki kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (składnik otoczki kapsułki):
glicerol; witamina B12 (cyjanokobalamina); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), emulgator: dwutlenek krzemu; witamina D
(cholekalcyferol); barwnik (składnik otoczki kapsułki): dwutlenek tytanu; kwas foliowy: (kwas pteroilomonoglutaminowy); barwniki
(składniki otoczki kapsułki): tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera:

Witamina D - 50 mcg (2000 j.m.) (1000% RWS)
Witamina B6 - 6 mg (429% RWS)
Witamina B12 - 10 mcg (400% RWS)
Kwas foliowy - 400 mcg (200% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
7,8 g

Charakterystyka
Składniki preparatu przyczyniają się do:

prawidłowego funkcjonowania układu kostno - mięśniowego
regulacji metabolizmu homocysteiny
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz znużenia
uzupełnienia niedoborów witamina D, B6, B12 oraz kwasu foliowego

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie podczas posiłku. Kapsułkę należy popić odpowiednią ilością wody.

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

Producent
Solinea Sp. z o.o.S.K.
Elizówka 65, hala I
21-003 Ciecierzyn, Polska

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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