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Naturell Folian w trójpaku 3 x 60 tabl
 

Cena: 53,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  
  
 

  

 

  
  100% AKTYWNEJ FORMY
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KWASU FOLIOWEGO  

  w tabletce  

 

    Dlaczego Naturell Folian?     Czy wiesz, że...     Jak działa?     Szczegóły produktu    

  
  Dlaczego Naturell Folian?  

  
 

  

  
  
 

  

  100% aktywna postać
kwasu foliowego:
L-metylofolian  
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  ekonomiczne, duże opakowanie:
60 tabletek, które wystarcza
na 2 miesiące stosowania1  

  
 

  

  400 µg - ilość rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników 2  

 

  
  
 

  

  szwedzka
jakość  

  
 

  

  bez cukru  
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  bezglutenowy  

  
 

  

  bez laktozy  

 

  
  Czy wiesz, że...  

  
 

  

  
  Nawet u co drugiej osoby występuje mutacja genu MTHFR,  
która utrudnia metabolizowanie kwasu foliowego.
  W konsekwencji tej mutacji przyswajalność kwasu foliowego może spadać nawet o 70%.2,3  

  
  Dlatego warto sięgać po aktywną formę
kwasu foliowego, która:  

  
  nie musi ulegać wieloetapowej przemianie w organizmie, dzięki czemu wchłania się znacznie lepiej niż zwykły, nieaktywny kwas
foliowy*  

  może być lepszym rozwiązaniem dla osób z mutacją genu MTHFR4.  
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  Jak działa?  

  
  KWAS FOLIOWY:  

  
 

  

  jest zalecany dla kobiet
w ciąży i planujących ciążę2  

  
 

  

  wspiera prawidłowe
procesy krwiotwórcze5  

  
 

  

  jest wskazany dla kobiet
stosujących doustną
antykoncepcję4  
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  pomaga zadbać
o prawidłowy poziom homocysteiny5  

 

  
  Poznaj również
  Folian Forte  SPRAWDŹ    

 

  

  
  
1.

  Przy suplementacji 1 tabletką dziennie  

  
2.

  Zimmer M. et al., Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące suplementacji u kobiet ciężarnych,
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2020;5(4):170-181, https://www.ptgin.pl/rekomendacje-0  

  
3.

  Seremak-Mrozikiewicz A, Barlik M, Borowczak P, [et al.]. The frequency of 677C>T polymorphism of MTHFR gene in the Polish
population. Arch Perinatal Med. 2013, 19, 12-18  

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
https://www.cefarm24.pl/naturell-folian-forte-x-30-tabl-mustela-krem-na-rozstepy-10-ml-gratis.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

  
*

  Scaglione F, Panzavolta G. Folate, folic acid and 5-methyltetrahydrofolate are not the same thing. Xenobiotica. 2014;44(5):480-488  

  
4.

  Banyś K., Knopczyk M., Bobrowska-Korczak B., Znaczenie kwasu foliowego dla zdrowia organizmu człowieka, Farm Pol, 2020, 76 (2):
79–87  

  
5.

  Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny  

 

  
  Szczegóły produktu  

    O produkcie  
    Skład  
    Zalecana porcja do spożycia  
    Ostrzeżenia i dodatkowe informacje  

  

  O produkcie  

  Naturell Folian zawiera L-metylofolian wapnia. Jest to aktywna forma kwasu foliowego, która nie musi ulegać tak wieloetapowej
przemianie w organizmie do formy aktywnej, jak nieaktywny kwas foliowy. O właściwej przyswajalności kwasu foliowego decyduje gen
MTHFR, którego mutacja występuje nawet u 30-50% populacji. U osób tych skuteczność przekształcania kwasu foliowego do aktywnej
postaci może zmniejszyć się nawet aż o 70%. Badania naukowe potwierdzają, że wiele osób nie w pełni metabolizuje kwas foliowy, co
skutkuje zbyt niskim poziomem jego aktywnej postaci we krwi.1,2  

  Ilość: 60 tabletek  

  
  
1.

  Karowicz-Bilińska A., Nowak-Markwitz E., Opala T., Oszukowski P., Poręba R., & Spaczyński M. (2014). Rekomendacje Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie stosowania witamin i mikroelementów u kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących.
Ginekologia Polska, 85, 395-399.  

  
2.

  Seremak-Mrozikiewicz A., Barlik M., Borowczak P., [et al.]. The frequency of 677C>T polymorphism of MTHFR gene in the Polish
population. Arch Perinatal Med. 2013, 19, 12-18.  
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  Skład  

Jedna tabletka zawiera:

  
  
  L-metylofolian wapnia:
w tym kwas foliowy  

  400 µg
(200%*)  

  * procent realizacji referencyjnych wartości spożycia.  

  Składniki: substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); celuloza mikrokrystaliczna;
L-metylofolian wapnia; substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu,
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), glikol polietylenowy.  

  Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.  

  

  Zalecana porcja do spożycia  

  Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  

  Dorośli - 1 tabletka dziennie, najlepiej po posiłku.  

  Kobiety w ciąży i dzieci - w zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia.  

  

  Ostrzeżenia i dodatkowe informacje  

  Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy
tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.  

  Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem.  

  Warunki przechowywania: Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.  

  Kwas foliowy pochodzi z Wielkiej Brytanii.  

  Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
  USP Zdrowie Sp. z o.o.
  ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  
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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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