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Actifolin, 2mg, 30 tabletek
 

Cena: 33,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Actifolin, 2mg, 30 tabletek

ActiFolin 2 mg jest przeznaczony dla osób wymagających zwiększonej podaży folianów:
kobiety, które urodziły dzieci dotknięte wadą cewy nerwowej,
osoby otyłe,
osoby przyjmujące leki przeciwpadaczkowe,
dzieci i dorośli w stanach niedokrwistości i w zaburzeniach wchłaniania.

Badania naukowe wykazują, że niektóre osoby mogą mieć problem z przyswajaniem folianów ze zwykłego kwasu foliowego w wyniku
mutacji genowej, o której większość z nas nie wie. Jak w takim razie mieć pewność, że dostarczamy organizmowi odpowiednią ilość
tego cennego składnika? Rozwiązaniem jest Actifolin, przełomowy preparat zawierający złożone źródło folianów: kwas foliowy oraz
wysoko przyswajalną, aktywną formę folianu najnowszej generacji.

Znaczenie folianów dla zdrowia:
Foliany (w tym kwas foliowy) należą do grupy rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B i są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju organizmu. Odgrywają istotną rolę w tkankach, w których zachodzą podziały komórkowe (tkanki płodu,
nabłonek przewodu pokarmowego, układ krwiotwórczy). Foliany są niezbędne w procesie tworzenia włókien nerwowych i wpływają na
prawidłowe funkcjonowanie komórek układu nerwowego oraz mózgu, są ważne dla prawidłowego tworzenia komórek krwi w szpiku
kostnym. To niezbędny składnik zwłaszcza dla rozwijającego się płodu oraz dla utrzymania prawidłowych parametrów układu
krwionośnego.

Niedobory folianów, w tym kwasu foliowego:
Niedobory folianów, w tym kwasu foliowego mogą objawiać się niedokrwistością megaloblastyczną, w której dochodzi do zaburzenia
syntezy hemoglobiny oraz są czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u rozwijającego się płodu. Zaburzenia zamykania się cewy
nerwowej w okresie płodowym mogą prowadzić do powstawania wad rozwojowych, takich jak bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa czy
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przepuklina oponowo-rdzeniowa. Kwas foliowy czyli powszechnie występujące źródło folianów w preparatach farmaceutycznych, aby
mógł być w pełni wykorzystany przez organizm musi zostać przez niego przetworzony. Badania naukowe wykazują, że niektóre osoby
mogą mieć problem z przyswajaniem folianów z kwasu foliowego w wyniku mutacji genu, o której większość z nas nie wie.

Jak w takim razie mieć pewność, że dostarczamy organizmowi odpowiednią ilość tego cennego składnika? Rozwiązaniem jest Actifolin,
który oprócz tradycyjnego kwasu foliowego, zawiera dodatkowe źródło folianów w postaci aktywnej.

Actifolin to przełomowy preparat zawierający złożone źródło folianów:
Kwas foliowy (1 mg) – zgodnie z zaleceniami Ekspertów oraz dodatkowo
Aktywną, biodostępną formę kwasu foliowego najnowszej generacji (1 mg) – specjalnie dla tych osób, które mogą mieć problem z
przyswajaniem folianów z kwasu foliowego.

Preparat Actifolin to:
najszybsza wchłanialność i najlepsza biodostępność, dodatkowe zabezpieczenie dla wszystkich osób, 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: 1 mg
Actifolin: 1 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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