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SOLGAR, Folian (Metafolin) 400 µg, 50 tabletek
 

Cena: 55,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać Tabletki

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Preparat zawiera folian w postaci L-metylofolianu wapnia (Metafolin). Metafolin jest formą folianu biorównoważną z folianem
występującym w warunkach naturalnych. L-metylofolian wapnia jest formą dominującą folianów występujących w żywności. Metafolin
wykazuje dobrą biodostępność oraz aktywność fizjologiczną. Jest też bardzo skuteczną formą dla osób dotkniętych tzw. polimorfizmem
MTHF, który uniemożliwia prawidłową przemianę kwasu foliowego w organizmie.

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

SKŁAD
Jedna tabletka zawiera:
Folian................................................400 µg
L-metylofolian wapnia, Metafolin)

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
1 tabletka dziennie
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OPAKOWANIE
50 tabletek

KURACJA
50 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Substancje wypełniające: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna
Substancje przeciwzbrylające: roślinne kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu, roślinne sole magnezowe kwasów tłuszczowych
Guma celulozowa

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiącyc
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