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Femaltiker saszet. 12 sasz.
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 sasz.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Femaltiker, proszek, 12 saszetek

Opis
Femaltiker

dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wspomagania laktacji
proszek, 12 saszetek

Skład
1 saszetka Femaltiker zawiera: Lactanell ekstrakt słodu jęczmiennego (Hordeum Vulgare), beta-glukan z jęczmienia, melisa (Melissa
oficinalis), sacharoza, aromat karmelowy.

Produkt zawiera zboża zawierające gluten (ze słodu jęczmiennego).

Wartość odżywcza 1 saszetka 2 saszetki 100 g zawiera
Wartość energetyczna (kJ/ kcal) 123,23/ 29,01 246,45/ 58,02 1600,38/ 376,73
Tłuszcz (g) w tym :0,01/0 0,02/0 0,16/0

kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany (g) w tym: 6,83 13,66 88,68

cukry

Błonnik (g) 0,07 0,13 0,85
Białko (g) 0,26 0,51 3,33
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 Sól (g) 0 0 0

Masa netto
92,4 g (12 porcji po 7,7 g)

Właściwości:
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wspomagania laktacji
Femaltiker w składzie jako główny składnik zawiera ekstrakt słodu jęczmiennego, który jest źródłem dobrze przyswajalnych
polisacharydów. Jednym z najważniejszych polisacharydów jest beta-glukan, który uczestniczy w procesach metabolicznych
związanych z produkcją mleka. Beta-glukan stymuluje komórki przysadki mózgowej do intensywniejszej produkcji prolaktyny, która
wydzielana do krwi wpływa na rozpoczęcie oraz utrzymanie produkcji mleka przez pęcherzyki mleczne gruczołu piersiowego. Produkt
ma zastosowanie w przypadku potrzeby pobudzenia fizjologicznej laktacji szczególnie na początkowym jej etapie tj. od 2 doby po
porodzie.

Zawartość melisy w preparacie wpływa łagodząco na objawy stresu, który może towarzyszyć matkom karmiącym, w szczególności tym,
które mają problem z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji.

Przeznaczenie
Femaltiker polecany jest do postępowania dietetycznego:

W przypadku niedoboru pokarmu
W problemach z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji
W przypadku niskiego przyrostu wagowego dziecka związanego z niedostateczną ilością pokarmu
W przypadku stresu związanego z wywołaniem laktacji

Produkt przeznaczony dla kobiet karmiących piersią.

Sposób użycia
Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
Matka pragnąca karmić piersią powinna spożywać 1-2 porcje dziennie w trakcie posiłku. Ze względu na mechanizm działania zaleca się
spożyć Femaltiker na 30 minut do 1 godz. przed planowanym karmieniem/odciąganiem pokarmu. Zawartość saszetki należy rozpuścić
w ok. 150 ml mleka (chłodnego lub ciepłego) i dokładnie wymieszać. W razie alergii lub nietolerancji mleka krowiego można użyć innych
rodzajów mleka, np. roślinnego tj. jęczmiennego, sojowego, ryżowego, owsianego, orkiszowego lub ewentualnie wody. Preparat można
również wymieszać z jogurtem naturalnym lub smakowym.
Rozpoczęcie stosowania preparatu zalecane jest od drugiej doby po porodzie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z
wymogami producenta.

Producent
NUTROPHARMA
Jedności 10 a
Lesznowola
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