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Femibion 2 Ciąża tabletki powlekane + kapsułki miękkie, 56
tbl + 56 kaps
 

Cena: 132,83 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 56 tabl. + 56 kaps.

Postać tabl.i kaps.

Producent PROCTER & GAMBLE HEALTH POLAND SP.
Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety wspierający matkę i dziecko* od 13. tygodnia ciąży do porodu, stosowany jako uzupełnienie zróżnicowanej diety.

Przed 13. tygodniem ciąży dziecko wchodzi w fazę intensywnego wzrostu. W tym momencie zalecane jest przejście na Femibion® 2
Ciąża, który dostarcza m.in. folianów i DHA. Foliany w Femibion® 2 Ciąża obejmują kwas foliowy i L-metylofolian wapnia (Metafolin®).
Metafolin® jest to bezpośrednio dostępna postać folianu, której organizm nie musi przekształcać przed wykorzystaniem.

Foliany pełnią ważną rolę także w zaawansowanej ciąży, wspierają prawidłowy proces tworzenia krwi i podziału komórek, a także
przyczynia się do wzrostu tkanek matki w trakcie ciąży, w tym do rozwoju łożyska, które dostarcza nienarodzonemu dziecku
niezbędnych składników odżywczych.

Spożycie DHA przez matkę przyczynia się do prawidłowego rozwoju mózgu i oczu płodu oraz niemowlęcia karmionego piersią.
Początkowo przekazywanie DHA odbywa się przez pępowinę, a potem za pośrednictwem mleka matki. Nawet po porodzie w siatkówce
oka i w mózgu dziecka gromadzą się rosnące ilości DHA. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie
ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj. 250 mg (DHA i EPA). Niezbędny w diecie kwas
tłuszczowy omega-3 DHA (kwas dokozaheksaenowy) to ważny składnik wszystkich błon komórkowych organizmu. Występuje w
wysokim stężeniu zwłaszcza w mózgu i siatkówce oka.

Oprócz folianów i DHA, Femibion® 2 Ciąża zawiera inne starannie dobrane składniki: 10 witamin, w tym witaminę D, oraz jod, żelazo,
selen, magnez, cynk i luteinę.
 
KWAS FOLIOWY - jest to witamina B przekształcana w organizmie do aktywnej formy folianu. Foliany przyczyniają się do prawidłowego
wytwarzania krwi, podziałów komórek i wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży.
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METAFOLIN® (L-metylofolian wapnia) - (L-metylofolian wapnia) jest to bezpośrednio dostępna postać folianu, której organizm nie musi
przekształcać przed wykorzystaniem. Metafolin® jest to zarejestrowany znak towarowy firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy

LUTEINA - jest to karotenoid obecny w niektórych roślinach, między innymi w wielu warzywach i owocach. Nadaje kapsułce
charakterystyczny kolor.

DHA - czyli kwas dokozaheksaenowy, jest to kwas tłuszczowy omega-3, który odgrywa szczególną rolę w czasie ciąży i karmienia
piersią. Spożycie DHA przez matkę przyczynia się do prawidłowego rozwoju mózgu i oczu płodu oraz niemowlęcia karmionego piersią.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych
omega-3 dla dorosłych, tj. 250 mg (DHA i EPA).*

JOD - przyczynia się do prawidłowego wytwarzania hormonów tarczycy i prawidłowego funkcjonowania tarczycy.

WITAMINA D3 I CYNK - przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i odgrywają ważną rolę w
podziałach komórek.

WITAMINA B1, WITAMINA B2 i BIOTYNA- pomagają utrzymać prawidłową przemianę energii i prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego.

WITAMINA B6, WITAMINA B12, NIACYNA i KWAS PANTOTENOWY - przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

WITAMINA C I SELEN - wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

MAGNEZ I ŻELAZO - wspomagają prawidłową przemianę energii i przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.

WITAMINA E - pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Stosowanie:
Przyjmować jedną tabletkę i jedną kapsułkę dziennie popijając odpowiednią ilością wody.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia (jedna tabletka plus jedna kapsułka dziennie).

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje:
Do 13. tygodnia niezbędne do życia narządy Twojego dziecka są już wykształcone i rozpoczyna ono fazę ogromnego rozwoju. Dlatego
zalecane jest, aby wtedy stosować preparat Femibion Natal 2 PLUS Ciąża + Karmienie piersią.

Opakowanie: 56 tabletek powlekanych + 56 kapsułek miękkich

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