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PRENATAL FEMALTIKER CHOCO KARMIENIE LAKTACJA
12SAS
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NUTROPHARMA

Opis produktu
 

FELMATIKER CHOCO 12 SASZETEK 

Głównym składnikiem preparatu jest ekstrakt słodu jęczmiennego - źródło dobrze przyswajalnych polisacharydów. Jednym z nich jest
beta-glukan, który uczestniczy w procesach metabolicznych związanych z produkcją mleka. Stymuluje on komórki przysadki mózgowej
do intensywniejszej produkcji prolaktyny, która wydzielana do krwi wpływa na rozpoczęcie oraz utrzymanie produkcji mleka.

Zastosowanie: do stosowania dietetycznego w przypadku: niedoboru pokarmu, problemów z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji,
niskiego przyrostu wagowego dziecka związanego z niedostateczną ilością pokarmu, stresu związanego z wywołaniem laktacji.

Zalecane spożycie: matka pragnąca karmić piersią powinna spożywać 1-2 porcje dziennie w trakcie posiłku. Ze względu na mechanizm
działania zaleca się spożyć Femaltiker Choco na 30 minut do 1 godziny przed planowanym karmieniem/odciąganiem pokarmu.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w około 150ml 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.

Składniki: Lactanell (słód jęczmienny, beta-glukan z jęczmienia, suchy wyciąg z melisy), odtłuszczone kakao, sacharoza.

100g produktu zawiera:

- wartość energetyczna 1578,7kJ/372,9kcal,

- tłuszcz 2,8g (w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 1,4g), węglowodany 73,4g (w tym: cukry 43,6g), błonnik 7,4g, białko 7,7g, sól 0,1g.
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1 saszetka produktu zawiera:

- wartość energetyczna 113,7kJ/26,8kcal,

- tłuszcz 0,2g (w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 0,1g), węglowodany 5,2g (w tym: cukry 3,1g), błonnik 0,5g, białko 0,6g, sól 0g.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt zawiera zboża będące źródłem glutenu (ze słodu
jęczmiennego).

Ważne wskazówki:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Produkt przeznaczony dla kobiet karmiących piersią.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Masa netto: 12 saszetek po 7,2g.
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