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Biofer Folic x40 tabletek
 

Cena: 18,26 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Cederroth

Postać tabletki

Substancja
czynna

kwas foliowy, witamina C, żelazo

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Skład:

Sproszkowana hemoglobina 350 mg , Fumaran żelazawy 25 mg, Kwas foliowy 133 mcg, Oraz substancje dodatkowe: Sub. wiążąca:
Skrobia kukurydziana, Sub. utrzymująca wilgoć: Glicerol Przeciwutleniacz: Kwas askorbinowy, Sub. do stosowania na powierzchnię:
Hydroksypropylometyloceluloza, Talk, Stearynian magnezu, Triglicerydy, barwnik : Tlenek żelaza czerwony 1 tabletka zawiera 9 mg
żelaza (64,3% realizacji zalecanego dziennego spożycia), 133 mcg kwasu foliowego (66,5% realizacji zalecanego dziennego spożycia).

Działanie:

Biofer Folic polecany dla: kobiet planujących macierzyństwo, kobiet w ciąży i po porodzie, kobiet karmiących piersią. Preparat uzupełnia
niedobory żelaza oraz kwasu foliowego w organizmie, wspomaga układ odpornościowy, zapobiega anemii oraz skutkom niedotlenienia
organizmu.

Wskazania:

Kiedy stosować Biofer Folic - preparat żelaza o zwiększonym wchłanianiu z kwasem foliowym? - gdy planujesz macierzyństwo, gdy
jesteś w ciąży i masz zwiększone zapotrzebowanie na żelazo i kwas foliowy, gdy potrzebujesz preparatu żelaza o zwiększonym
wchłanianiu, nie powodującego problemów ze strony układu pokarmowego (tj. zaparcie, biegunka, mdłości, uczucie pełności), gdy jesteś
po porodzie, karmisz piersią i musisz dbać o swoją prawidłową dietę.

Dawkowanie:
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Kobiety i nastolatki w okresie dojrzewania- 2-3 tabl. dziennie Kobiety w ciąży: 3-4 tabl. dziennie Pozostali 1-2 tabl. dziennie Dzieci poniżej
12 lat tylko wg ścisłych zaleceń lekarza. Preparat może być stosowany przez diabetyków.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Cederroth Polska S. A.
ul. Polna 21
05-250 Radzymin
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