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Folik Mama - drugi, trzeci trymestr i laktacja x 60 kaps
 

Cena: 29,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi (źródło kwasów DHA), tlenek magnezu, żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja zagęszczająca:
wosk pszczeli,laktoza, emulgator: lecytyna sojowa, krzemian glinowo - potasowy, barwnik: dwutlenek tytanu, kwas foliowy, barwnik: tlenek
żelaza , jodek potasu, witamina D 3 (cholekalcyferol)

2 kapsułki zawierają:
Kwas foliowy 400 µg (200%RWS)
Jod 150 µg (100%RWS)
DHA 300 mg*
Magnez 200 mg (53,30%RWS)
Witamina D 20 µg (400%RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* - brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Folik® Mama DRUGI, TRZECI TRYMESTR i LAKTACJA to suplement diety dla kobiet w drugim i trzecim trymestrze ciąży (od 14. do 40.
tygodnia ciąży) i w okresie karmienia piersią, zawierający składniki, które trudno uzupełnić za pomocą codziennej diety.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie. Kapsułki można przyjmować rano i wieczorem z posiłkiem lub niezależnie od posiłków
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki

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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