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Femaltiker plus smak czekoladowy 12 saszetek
 

Cena: 45,43 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 12 sasz.

Postać -

Producent/
Dystrybutor

NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet.środ.spoż.specjal.przezn.med.

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Czym jest Femaltiker Plus? Femaltiker plus to produkt przeznaczony do specjalnego odżywiania dla kobiet w okresie laktacji, zwłaszcza
na początkowym jej etapie oraz w problemach związanych z jej utrzymaniem.  Produkt dostarcza specjalnych składników odżywczych,
które są niezbędne do właściwego odżywienia organizmu kobiety karmiącej, co wpływa na prawidłową inicjację i utrzymanie laktacji. 
Formuła zawarta w Femaltiker plus została dodatkowo wzbogacona o cholinę oraz takie składniki odżywcze jak: foliany (kwas foliowy i L-
metylofolian wapnia - FolActiv), witaminy: B6 i B12, które odżywiają organizm kobiety. Składniki te w większości przechodzą do mleka
kobiecego wpływając na jego jakość i wartość odżywczą.  Zalecana do spożycia dzienna porcja Spożywać zgodnie z zalecanym przez
lekarza/specjalistę laktacyjnego schematem lub jeżeli lekarz/specjalista laktacyjny nie zaleci inaczej 1-2 porcje dziennie w trakcie
posiłku.  Ze względu na mechanizm działania zaleca się spożyć Femaltiker plus na 30 minut do 1 godziny przed planowanym
karmieniem/odciąganiem pokarmu.  Przed przyrządzeniem roztworu umyć ręce. Używać czystych naczyń. Dodać zaleconą ilość
proszku z saszetki szklanki lub kubka. Zawartość saszetki należy rozpuścić w ok. 150 ml mleka (chłodnego lub ciepłego) i dokładnie
wymieszać. Mieszać, aż proszek całkowicie się rozpuści. Preparat można również wymieszać z jogurtem naturalnym lub smakowym.
Dodatek do spożywania wraz z różnym rodzajem potraw lub posiłków. Rozpoczęcie stosowania preparatu zalecane jest od drugiej doby
po porodzie. Nie należy przekraczać polecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  Skład Formuła Femaltiker (słód jęczmienny, beta-glukan
z jęczmienia, suchy wyciąg z melisy Melissa officinalis), dwuwinian choliny, aromat naturalny – czekolada, chlorowodorek pirydoksyny, L-
metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina.  Składniki 100 g zawiera 1 saszetka 2 saszetki Wartość
energetyczna (kJ/kcal) 1637/385 126/30 252/59 tłuszcz (g) w tym: 0,1 0,0 0,0 kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,1 0,0 0,0 węglowodany
(g) w tym: 93 7 14 cukry (g) 56,0 4,3 8,6 błonnik (g) 1,5 0,1 0,2 białko (g) 3,0 0,2 0,5 sól (g) 0,0 0,0 0,0 Witamina B6 37,3 mg 2,5 mg 5 mg
Foliany - FolActiv w tym: kwas foliowy 100 µg oraz L-metylofolian wapnia 100 µg 3,0 mg 200 µg 400 µg Witamina B12 41,8 µg 2,8 µg 5,6
µg Cholina 1,5 g 100 mg 200 mg Słód jęczmienny 71,6 g 4,8 g 9,6 g Beta-glukan z jęczmienia min. 4,5 g min. 300 mg min. 600 mg Suchy
wyciąg z melisy Melissa officinalis 1,2 g 80 mg 160 mg  Uwagi do stosowania Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są
podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 
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