Tekst na opakowanie jednostkowe (kartonik)
30 kapsułek miękkich
Suplement diety

Folifem DHA
Wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią#
Zawiera: kwas DHA#, witaminę D3, żelazo, jod
Żelazo – przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci.
Jod – przyczynia się do prawidłowego wzrostu dzieci.
Witamina D3 – jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
#

Spożywanie kwasu DHA (dokozaheksaenowego) przez kobiety w ciąży i matki karmiące
piersią wspomaga prawidłowy rozwój mózgu i oczu u płodu i niemowląt.
Składniki:
olej rybi standaryzowany na zawartość kwasów omega 3 (w postaci estrów etylowych),
otoczka kapsułki (żelatyna wołowa, glicerol roślinny – substancja utrzymująca wilgoć, woda,
barwniki: dwutlenek tytanu, czerwony tlenek żelaza), kwas L-askorbinowy (witamina C), olej
palmowy (substancja wypełniająca), siarczan żelaza, wosk pszczeli (substancja
zagęszczająca), octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), olej kokosowy (substancja
wypełniająca), amid kwasu nikotynowego (niacyna), dwutlenek krzemu koloidalny
(substancja zagęszczająca), tlenek cynku, selenometionina, lecytyna sojowa (emulgator),
glukonian miedzi, pantotenian wapnia, palmitynian retinolu (witamina A), cyjanokobalamina
(witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy
(witamina B1), ryboflawina (witamina B2), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy),
witamina D3, jodan potasu, biotyna.
Składniki
Olej z ryb, w tym
kwasów dokozaheksaenowych (DHA)
Kwas foliowy
Witamina B6
Witamina B12
Witamina C
Cynk
Jod
Witamina D3
Ryboflawina
Kwas pantotenowy
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa tokoferolu)
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Referencyjna dzienna wartość spożycia
1 kapsułka
% RWS*
358,0 mg
- **
250,0 mg
- **
200,0 µg
100
1,4 mg
100
2,5 µg
100
80,0 mg
100
10,0 mg
100
150,0 µg
100
5,0 µg
100
1,4 mg
100
6,0 mg
100
12,0 mg
100
www.folifem.pl

Nikotynamid (mg ekwiwalentu niacyny)
Tiamina
Witamina A
Selen
Biotyna
Żelazo
Miedź

16,0 mg
1,1 mg
800,0 µg
55,0 µg
50,0 µg
14,0 mg
1,0 mg

100
100
100
100
100
100
100

* % RWS – procent w stosunku do referencyjnej wartości spożycia
** Brak ustalenia norm referencyjnej wartości spożycia

Niewskazany dla osób uczulonych na soję i produkty pochodne (np. lecytynę sojową).
Liczba sztuk: 30 kapsułek
Zawartość netto: 29 g
Sposób użycia:
1 kapsułka, podczas lub po posiłku, popijając wodą.
Nie należy przekraczać referencyjnej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Warunki przechowywania:
Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C,
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony przed
dostępem światła.
Niezalecany dla osób uczulonych na jakikolwiek ze składników produktu.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę, dostarczającą
organizmowi dostateczną ilość składników odżywczych.
Korzystne działanie suplementu diety występuje przy spożyciu 1 kapsułki dziennie.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.
Producent:
BIOFARM® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań, Polska
Wykonano: CURTIS Health Caps Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Batorowska 52, 62-081
Przeźmierowo, Polska
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