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ActiFolin, 0,8mg, 30 tabletek
 

Cena: 17,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

ActiFolin, 0,8mg, 30 tabletek

ActiFolin 0,8 mg jest przeznaczony dla kobiet planujących ciążę i w ciąży w celu zmniejszenia ryzyka wad cewy nerwowej.

Badania naukowe przeprowadzone z udziałem Polek wykazały, że co druga kobieta może mieć problem z przyswajaniem zwykłego
kwasu foliowego. Grozi to poważnymi konsekwencjami, takimi jak wady cewy nerwowej płodu, niedokrwistość czy zwiększone ryzyko
poronienia.

ActiFolin to przełomowy preparat zawierający złożone źródło folianów: kwas foliowy oraz wysoko przyswajalną, aktywną formę folianu
najnowszej generacji.

Znaczenie folianów dla zdrowia dziecka:
Foliany (w tym kwas foliowy) należą do grupy rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B i są odpo-wiedzialne za wzrost i prawidłowe
funkcjonowanie komórek układu nerwowego oraz mózgu.

Są bardzo ważne, zwłaszcza dla rozwijającego się płodu.

Według zaleceń ekspertów każda przyszła mama, a także wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, które potencjalnie mogą zajść w ciążę
powinny dodatkowo przyjmować odpowiednią ilość folianów – w postaci 0,4 mg kwasu foliowego/dobę. Niski poziom folianów jest
czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u rozwijającego się płodu takich jak np. bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa, które
mogą powstać w pierwszych czterech tygodniach ciąży.

Niestety może zdarzyć się tak, że kobieta planująca ciążę i w ciąży nie będzie w stanie przyswoić odpowiedniej ilości folianów z
tradycyjnej postaci kwasu foliowego. Najnowsze badanie naukowe przeprowadzone w polskiej populacji potwierdziło, że problem ten
może dotyczyć nawet 50% kobiet i najczęściej ma podłoże genetyczne.
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Jak w takim razie mieć pewność, że dostarczamy dziecku odpowiednią ilość tego cennego składnika?
Z pomocą przychodzi Actifolin, dostarczający unikalne, złożone źródło folianów.
Jeżeli nie jesteś pewna, czy właściwie przyswajasz kwas foliowy sięgnij po Actifolin.
Actifolin to przełomowy preparat zawierający złożone źródło folianów:

Kwas foliowy (0,4 mg) – zgodnie z zaleceniami Ekspertów
oraz dodatkowo Aktywną, biodostępną formę kwasu foliowego najnowszej generacji (0,4 mg)

Preparat Actifolin to:
najszybsza wchłanialność i najlepsza biodostępność,
dodatkowe zabezpieczenie dla wszystkich kobiet, szczególnie tych, które mogą mieć problem z przyswajaniem folianów z kwasu
foliowego.

Zalecana dzienna porcja:
1 tabletka dziennie.

Skład:
1 tabletka zawiera:
złożone źródło folianów:
kwas foliowy: 0,4 mg
Actifolin: 0,4 mg

Składniki: 
substancja wypełniająca: fosforan triwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; sól
glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego Actifolin/Quatrefolic (Foliany), kwas pteroilomonoglutaminowy (Foliany: kwas
foliowy), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.
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