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Falvit Mama x60 tabletek
 

Cena: 51,04 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Valeant

Postać tabletki

Substancja
czynna

cynk, jod, kwas foliowy, kwas pantotenowy,
mangan, miedź, molibden, niacyna, selen,
wapń, witamina A, witamina B1, witamina
B12, witamina B2, witamina B6, witamina C,
witamina D, witamina E, żelazo

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Działanie:

Jest to lek złożony, który zawiera witaminy i składniki mineralne niezbędne do prawidłowego przebiegu ciąży oraz okresu karmienia
piersią. W jego skład wchodzą związki:

niezbędne dla prawidłowego podziału komórek, które warunkują wzrost i umożliwiają prawidłowy rozwój młodego organizmu
(wit.A),
wpływające na wzrost odporności organizmu (wit.A i C oraz Zn),
warunkujące prawidłowy przebieg procesów przemian metabolicznych węglowodanów, tłuszczy i białek (wit.B1,B2,B6,E,PP oraz
Mn, Mg),
uczestniczące w syntezie nukleotydów i kwasów nukleinowych oraz w mechanizmie ich działania (wit.B12, kwas foliowy,Mg,Zn),
przeciwdziałające utlenianiu wolnych rodników tlenowych (wit.A,C,E oraz Cu),
o działaniu krwiotwórczym (wit.B12, kwas foliowy, żelazo),
warunkujące prawidłowy rozwój układu kostnego (wit.D3 oraz Ca,Zn,Mn),

* niezbędne do syntezy hormonów tarczycy (jod),

stosowane w profilaktyce wad rozwojowych cewy nerwowej u płodu (kwas foliowy).

Wskazania:

Falvit Mama wskazany jest w uzupełnianiu niedoborów witaminowo-mineralnych u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
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Dawkowanie:

Zaleca się 1 tabletkę dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Skład:

WITAMINY:

Jedna tabletka Falvit® mama zawiera

       Sk?adnik       Ilo?? % RWS*
Witamina C 120,0 mg 150
Niacyna 16,0 mg NE** 100
Witamina E 12,0 mg ?-TE*** 100
Kwas pantotenowy 6,0 mg 100
Witamina B6 1,9 mg 135,7
Witamina B2 1,6 mg 114,3
Witamina B1 1,4 mg 127,3
Witamina A 501 µg RE**** 62,6
Foliany 400 µg 200
Witamina D 5,0 µg 100
Witamina B12 3,0 µg 120

* – RWS - Referencyjne Warto?ci Spo?ycia
** – ekwiwalentu niacyny
*** – ekwiwalentu alfa-tokoferolu
**** – ekwiwalentu retinolu

SKŁADNIKI MINERALNE Sk?adnik Ilo?? % RWS*
Wap? 240 mg 30
 ?elazo  20 mg  142,9
Cynk 10 mg 100
Mangan 1,5 mg 75
Mied? 1,0 mg 100
Jod 200 µg 133,3
Selen 55 µg 100
Molibden 50 µg 100
   
* RWS - Referencyjne Warto?ci Spo?ycia
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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:

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
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