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Falvit mama, tabletki powlekane, 30 szt
 

Cena: 28,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza; kwas L-askorbinowy (witamina C); ekstrakt z żurawiny; substancja wiążąca:
poliwinylopirolidon; fumaran żelaza (II) (żelazo); amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: polidekstroza;
tlenek cynku (cynk); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy);
substancja glazurująca: talk; beta-karoten (witamina A); maltodekstryna; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); średniołańcuchowe
trójglicerydy; ryboflawina (witamina B2); siarczan manganu (mangan); monoazotan tiaminy (witamina B1); glukonian miedzi (II) (miedź);
kwas pteroilomonoglutaminowy (foliany); jodek potasu (jod); selenian (IV) sodu (selen); molibdenian (VI) sodu (molibden); barwniki: kwas
karminowy, tlenki i wodorotlenki żelaza; cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12).

Zawartość składników w jednej tabletce (zalecana dzienna porcja): witamina C – 120,0mg (150% RWS), niacyna – 16,0mg NE
ekwiwalentu niacyny (100% RWS), witamina E – 12,0mg alfa-TE ekwiwalentu alfa-tokoferolu (100% RWS), kwas pantotenowy – 6,0mg
(100% RWS), witamina B6 – 1,9mg (135,7% RWS), witamina B2 – 1,6mg (114,3% RWS), witamina B1 – 1,4mg (127,3% RWS), witamina A
– 501mcg RE ekwiwalentu retinolu (62,6% RWS), foliany – 400mcg (200% RWS), witamina D – 5,0mcg (100% RWS), witamina B12 –
3,0mg (120% RWS), wapń – 240mg (30% RWS), żelazo – 20mg (142,9% RWS), cynk – 10mg (100% RWS), mangan – 1,5mg (75% RWS),
miedź – 1,0mg (100% RWS), jod – 200mcg (133,3% RWS), selen – 55mcg (100% RWS), molibden – 50mcg (100% RWS),
standaryzowany ekstrakt z żurawiny (Vaccinum Macrocarpon) – 40mg.

Działanie
U kobiet w okresie ciąży i laktacji rośnie zapotrzebowanie na składniki i minerały. Do codziennej diety warto więc włączyć suplementację.
Skład suplementu diety Falvit Mama został skompletowany z myślą o potrzebach organizmu ciężarnych i mam karmiących. Oprócz
witamin jak witamina D i witaminy z grupy B oraz minerałów jak jod, żelazo i cynk preparat zawiera również standaryzowany ekstrakt z
żurawiny.

Zastosowanie:
Suplement diety Falvit Mama przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w okresie zwiększonego zapotrzebowania
na witaminy i składniki mineralne u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
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pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: jedna tabletka. Przyjmować podczas jedzenia lub po zakończeniu posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.

Masa netto: 36,75g.
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