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Folifem pro x 30 tabl
 

Cena: 20,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Acidum folicum

Opis produktu
 

Składniki
Cytrynian potasu, cytrynian magnezu, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, 
laktoza z mleka, substancja wypełniająca:sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu,
składniki otoczki: sól sodowa karboksymetylocelulozy, maltodekstryna, lecytyna sojowa, cytrynian sodu, glukoza

zawartość w 1 tabletce:

Kwas foliowy 200 mcg (100% RWS)
Witamina B12 2,5 mcg (100% RWS)
Cynk 10 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety służący wzbogacaniu diety w kwas foliowy, witaminę B12 oraz cynk u kobiet przed zajściem w ciążę oraz w jej trakcie.
Foliany:

przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży,
pomagają w prawidłowej produkcji krwi,
biorą udział w procesie podziału komórek.

Witamina B12:
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pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,
odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Cynk:

pomaga w prawidłowej syntezie DNA,
pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych,
bierze udział w procesie podziału komórek.

Przeciwwskazania
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki tabletki.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie w czasie posiłku, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

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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