
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

Falvit mama x 60 tabl.
 

Cena: 44,64 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent JELFA S.A. P.F.

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

Wskazania:
Do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne u kobiet w okresie ciąży i karmiących
piersią.

Właściwości:
Falvit mama to suplement diety stworzony starannie pod kątem potrzeb przyszłych mam i kobiet karmiących. Zawiera niezbędne
kobiecie w tym okresie zestawy witamin i składników mineralnych.

Sposób użycia:
Zaleca się spożywanie 1 tabletki dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim. Pamiętaj jednak, by nie przekroczyć zalecanej,
dziennej dawki preparatu. Suplement diety nie stanowi substytutu prawidłowo zbilansowanej diety. W trosce o swoje zdrowie i twojego
dziecka dbaj o waszą dietę.

Skład:
1 tabletka powlekana zawiera:
800 mcg witaminy A,
1,4 mg witaminy B1,
1,6 mg witaminy B2,
2 mg witaminy B6,
1 µg witaminy B12,
18 mg witamina PP (niacyna),
6 mg kwasu pantotenowego,
200 µg folacyna (kwas foliowy),
60 mg witaminy C,
5 mcg witaminy D3,
10 mg witaminy E,
400,0 μg Beta-karoten,
240 mg wapnia (w postaci węglanu),
14 mg żelaza (Fe II w postaci fumaranu),
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30 mg magnezu (w postaci tlenku),
15 mg cynku (w postaci tlenku),
1,5 mg manganu (w postaci siarczanu),
1,5 mg miedzi (w postaci tlenku),
1,7 mg potas,
150 µg jodu (w postaci jodku potasu),
65 mcg selen.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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