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Opis produktu:

FEMIBION® 0 PLANOWANIE CIĄŻY
Femibion® 0 Planowanie ciąży zaspokaja szczególne zapotrzebowanie na folianyw okresie planowania ciąży*
Ciąża jest to bardzo ważny okres w życiu kobiety – i jest początkiem nowego życia. Dlatego należy się do niej starannie przygotować.
Femibion® 0 Planowanie ciąży dostarcza starannie dobranych składników odżywczych, a wśród nich niezmiernie ważnych folianów
(kwas foliowy i L-metylofolian wapnia (Metafolin®), które jako uzupełnienie zróżnicowanej diety będą wspierały Cię w tym kluczowym
okresie przygotowawczym. Femibion® Planowanie ciąży zawiera zarówno kwas foliowy jak i Metafolin®(L-metylofolian wapnia),
dostarczając organizmowi szczególnego połączenia tych dwóch źródeł folianów. Femibion® 0 Planowanie ciąży zawiera również pięć
innych witamin i jod. Femibion® 0 Planowanie ciąży to produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy i żelatyny. *Stosowanie suplementacji
kwasu foliowego zwiększa stężenie folianów w organizmie matki. Niski poziom folianów u matki jest czynnikiem ryzyka rozwoju wad
cewy nerwowej u rozwijającego się płodu. Korzystny efekt występuje w przypadku codziennego uzupełniającego spożycia dawki
wynoszącej 400 μg kwasu foliowego przez co najmniej jeden miesiąc przed i maksymalnie trzy miesiące po zajściu w ciążę. Związek
niskiego poziomu folianów u matki z czynnikiem ryzyka występowania wad cewy nerwowej został naukowo udowodniony. Ponieważ
istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju choroby, zmiana jednego z nich może wywierać korzystny efekt lub nie.

Femibion® 0 Planowanie ciąży dostarcza następujących składników odżywczych:

KWAS FOLIOWY
jest to witamina B przekształcana w organizmie do aktywnej formy folianu. Foliany przyczyniają się do prawidłowego wytwarzania krwi,
podziałów komórek i wzrostu tkanek matczynych.

METAFOLIN®
(L-metylofolian wapnia) jest to bezpośrednio dostępna postać folianu, której organizm nie musi przekształcać przed wykorzystaniem.
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Metafolin® jest to zarejestrowany znak towarowy firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.

JOD
Przyczynia się do prawidłowego wytwarzania hormonów tarczycy i prawidłowego funkcjonowania tarczycy.

WITAMINY B2
Pomaga utrzymać prawidłową przemianę materii i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

WITAMINA B6 I B12
Przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

WITAMINA D3
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i odgrywa ważną rolę w podziałach komórek.

WITAMINA E
Pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

STOSOWANIE:

Przyjmować jedną tabletkę dziennie popijając odpowiednią ilością wody. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Nie należy przekraczać zalecanej
dziennej porcji do spożycia (jedna tabletka dziennie). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

DODATKOWE INFORMACJE:

Femibion® 0 Planowanie ciąży jest dostępny w opakowaniu na 4 tygodnie (28 tabletek). Ciąża jest to bardzo ważny okres w życiu
kobiety – i jest początkiem nowego życia. Dlatego należy się do niej starannie przygotować. Femibion® 0 Planowanie ciąży dostarcza
starannie dobranych składników odżywczych, a wśród nich niezmiernie ważnych folianów (kwas foliowy i L-metylofolian wapnia
(Metafolin®), które jako uzupełnienie zróżnicowanej diety będą wspierały Cię w tym kluczowym okresie przygotowawczym. Cewa
nerwowa dziecka zamyka się między 22. a 28. dniem po zapłodnieniu. Z tej struktury rozwija się mózg i rdzeń kręgowy. Ponieważ na tym
bardzo wczesnym etapie ciąża pozostaje często nierozpoznana, kobieta powinna starać się przyjmować odpowiednie ilości folianów już
od momentu, gdy zaczyna planować zajście w ciążę. Oficjalne zalecenia podają, że kwas foliowy należy zacząć suplementować co
najmniej miesiąc przed zajściem w ciążę.

* Suplementy diety Femibion® dostarczają folianów (kwas foliowy oraz Metafolin® (L-metylofolian wapnia)) oraz pozostałych starannie
dobranych składników; Femibion® 2 i 3 dodatkowo dostarczają DHA. Stosowanie suplementacji kwasu foliowego zwiększa stężenie
folianów w organizmie matki. Niski poziom folianów u matki jest czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u rozwijającego się
płodu. Korzystny efekt występuje w przypadku codziennego uzupełniającego spożycia dawki wynoszącej 400 μg kwasu foliowego przez
co najmniej jeden miesiąc przed i maksymalnie trzy miesiące po zajściu w ciążę. Związek niskiego poziomu folianów u matki z
czynnikiem ryzyka występowania wad cewy nerwowej został naukowo udowodniony. Ponieważ istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju
choroby, zmiana jednego z nich może wywierać korzystny efekt lub nie. Foliany przyczyniają się również do prawidłowego wytwarzania
krwi, podziałów komórek i wzrostu tkanek matczynych (w tym łożyska) w czasie ciąży. Spożycie DHA przez matkę przyczynia się do
prawidłowego rozwoju mózgu i oczu płodu oraz niemowlęcia karmionego piersią. Korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj. 250 mg (DHA i
EPA). Femibion® 0 jest suplementem diety i powinien być stosowany jako uzupełnienie, a nie substytut zróżnicowanej oraz
zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia.

*Stosowanie suplementacji kwasu foliowego zwiększa stężenie folianów w organizmie matki. Niski poziom folianów u matki jest
czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej urozwijającego się płodu. Korzystny efekt występuje w przypadku codziennego
uzupełniającego spożycia dawki wynoszącej 400 μg kwasu foliowego przez co najmniej jeden miesiąc przed imaksymalnie trzy miesiące
po zajściu w ciążę. Związek niskiego poziomu folianów u matki z czynnikiem ryzyka występowania wad cewy nerwowej został naukowo
udowodniony. Ponieważ istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju choroby, zmiana jednego z nich może wywierać korzystny efekt lub nie.

Producent:

Procter & Gamble
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

