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FEMALTIKER PLUS smakkarmelowy , 12 SASZETEK
 

cena: 34,60 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Producent Holbex

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Femaltiker to produkt:

 na bazie słodu jęczmiennego wspierający organizm kobiety w okresie laktacji,
standaryzowany na zawartość beta-glukanu, polisacharydu o udowodnionym działaniu podnoszącym poziom prolaktyny,
zawiera melisę o właściwościach redukujących stres, który jest jednym z czynników niekorzystnie wpływających na laktację,
wyjątkowy karmelowy smak to dodatkowa zachęta do stosowania przez mamy karmiące piersią,
pomaga zaspokoić zwiększone w okresie laktacji zapotrzebowanie na płyny.

Wskazania:

aby karmić naturalnie,
dla matek pragnących karmić piersią,
w celu wspomagania organizmu kobiety w okresie laktacji,
w przypadku stresu związanego z wywołaniem laktacji.

Stosowanie:

1 - 2 saszetki dziennie w trakcie posiłku. Zawartość saszetki należy rozpuścić w ok. 150 ml mleka (chłodnego lub ciepłego) i dokładnie
wymieszać.

Składniki:
Formuła Femaltiker (słód jęczmienny, beta-glukan z jęczmienia, suchy wyciąg z melisy (Melissa officinalis), aromat naturalny: karmel,
dwuwinian choliny, chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina.

100 g produktu zawiera:

  wartość energetyczna 1637 kJ/ 385 kcal,

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
  tłuszcz 0,1 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g; węglowodany 93 g, w tym cukry 56 g; błonnik 1,5 g; białko 3 g; sól 0 g,
  witamina B6 37,3 mg; foliany FolActiv 3 mg; witamina B 12 41,8 µg, cholina 1,5 g, słód jęczmienny 71,6 g, beta-glukan z jęczmienia min,
4,5 g, suchy wyciąg z melisy 1,2 g.

1 saszetka zawiera:

  wartość energetyczna 126 kJ/ 30 kcal,
  tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g; węglowodany 7 g, w tym cukry 4,3 g; błonnik 0,1 g; białko 0,2 g; sól 0 g,
  witamina B6 2,5 mg; foliany FolActiv 200 µg; witamina B 12 2,8 µg, cholina 100 mg, słód jęczmienny 4,8 g, beta-glukan z jęczmienia
min. 300 mg, suchy wyciąg z melisy 80 mg.

2 saszetki zawierają:

  wartość energetyczna 252 kJ/ 59 kcal,
  tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g; węglowodany 14 g, w tym cukry 8,6 g; błonnik 0,2 g; białko 0,5 g; sól 0 g,
  witamina B6 5 mg; foliany FolActiv 400 µg; witamina B 12 5,6 µg, cholina 200 mg, słód jęczmienny 9,6 g, beta-glukan z jęczmienia min.
600 mg, suchy wyciąg z melisy 160 mg.

 Ważne informacje:
  Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
  Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
  Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
  Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono problemów z laktacją lub brak jest wskazań lekarskich do jego stosowania.
  Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanego spożycia i sposobu użycia
zamieszczonymi na opakowaniu oraz w ulotce.
  Lekarz może zalecić okres przyjmowania oraz porcję preparatu indywidualnie dopasowane do potrzeb dietetycznych.
  Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 15-25°C, w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.

Producent:
NutroPharma Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

