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Falvit mama tabletki powlekane, 60 tbl
 

Cena: 51,45 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z zestawem 11 witamin i 8 składników mineralnych wzbogacony o wyciąg z żurawiny przeznaczony dla kobiet w ciąży i
karmiących piersią, do stosowania przez cały okres ciąży i laktacji.

Preparat uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie organizmu kobiety na składniki odżywcze w  okresie ciąży i karmienia piersią.

Zawiera składniki opisane w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, m.in.: kwas foliowy, jod, żelazo i witaminę D.
Zawiera także cynk, który pomaga w prawidłowej syntezie DNA, ryboflawinę, która wspiera utrzymanie prawidłowego stanu błon
śluzowych oraz wapń, który przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. 1 tabletka Falvit® mama dostarcza aż 200% zalecanego
dziennego spożycia kwasu foliowego, który przyczynia się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży.

Kwas foliowy -  przyczynia się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży.

Jod - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, wspiera produkcję hormonów tarczycy i jej działanie, wpływa na
utrzymanie odpowiednich funkcji poznawczych.

Żelazo - pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, potrzebne do transportu tlenu w organizmie, wspiera
także pracę układu odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz bierze udział w procesie
podziału komórek.

Witamina D -  pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w odpowiednim wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosforu.

Cynk - pomaga w prawidłowej syntezie DNA.

Ryboflawina - pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Miedź - pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
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Wapń - przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.

Selen - pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie.

Niacyna - pomaga zachować zdrową skórę.

 

Zawartość substancji czynnych w jednej tabletce Falvit®mama:

Witaminy % RWS*
Witamina C 120,0 mg 150
Niacyna 16,0 mg 100
Witamina E 12,0 mg 100
Kwas pantotenowy 6,0 mg 100
Witamina B6 1,9 mg 136
Ryboflawina 1,6 mg 114
Tiamina 1,4 mg 127
Witamina A 501 μg 63
Kwas foliowy 400 μg 200
Witamina D 5,0 μg 100
Witamina B12 3,0 μg 120

 

Minerały % RWS*
Wapń 240 mg 30
Żelazo 20 mg 143
Cynk 10 mg 100
Mangan 1,5 mg 75
Miedź 1,0 mg 100
Jod 200 μg 133
Selen 55 μg 100
Molibden 50 μg 100

 

Inne
Standaryzowany ekstrakt z żurawiny (Vaccinum
Macrocarpon)

40 mg

w tym proantocyjanidyny: 1,2 mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Przeznaczenie:
W stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne, szczególnie u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych, masa netto: 73,5 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

