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ActiFolin 0,8mg 30tabl.
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,8 mg

Postać tabl.

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ActiFolin® 0,8 mg OPISUnikalne złożone źródło folianów: kwas foliowy+Actifolin® Zamień zwykły kwas foliowy na ActiFolin®!
ActiFolin® 0,8 mg jest przeznaczony dla kobiet planujących ciążę i w ciąży w celu zmniejszenia ryzyka wad cewy nerwowej.  Badania
naukowe przeprowadzone z udziałem Polek wykazały, że co  druga kobieta może mieć problem z przyswajaniem zwykłego kwasu 
foliowego1. Grozi to poważnymi konsekwencjami, takimi jak wady cewy  nerwowej płodu, niedokrwistość czy zwiększone ryzyko
poronienia. ActiFolin® to przełomowy preparat zawierający złożone źródło folianów: kwas foliowy oraz wysoko przyswajalną, aktywną
formę folianu najnowszej generacji. Jeżeli nie wiesz czy prawidłowo przyswajasz kwas foliowy, sięgnij po ActiFolin®! Najlepsza ochrona
przed niedoborem folianów dla wszystkich kobiet planujących ciążę i w ciąży.Co wyróżnia ActiFolin® 0,8 mg? Actifolin® to przełomowy
preparat zawierający złożone źródło folianów: 1. Kwas foliowy (0,4 mg) – zgodnie z zaleceniami Ekspertów2 oraz dodatkowo 2.
Aktywną, biodostępną formę kwasu foliowego najnowszej generacji (0,4 mg) Preparat Actifolin® to: • najszybsza wchłanialność i
najlepsza biodostępność3,4,• dodatkowe zabezpieczenie dla wszystkich kobiet, szczególnie tych,  które mogą mieć problem
z przyswajaniem folianów z kwasu foliowego.Actifolin® posiada status bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognized as Safed)
przyznawany przez FDA (Agencję Żywności i Leków) oraz pozytywną opinię EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności).
    SKŁAD1 tabletka zawiera: złożone źródło folianów: - kwas foliowy 0,4 mg - Actifolin®: 0,4 mg Skłaniki: substancja wypełniająca:
fosforan triwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; sól glukozaminowa kwasu
(6S)-5-metylotetrahydrofoliowego Actifolin®/Quatrefolic® (Foliany), kwas pteroilomonoglutaminowy (Foliany: kwas foliowy), substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.DZIAŁANIE PREPARATUZnaczenie folianów dla zdrowia dziecka: Foliany (w tym kwas foliowy)
należą do grupy rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B i są odpo-wiedzialne za wzrost i prawidłowe funkcjonowanie komórek
układu nerwowego oraz mózgu. Są bardzo ważne, zwłaszcza dla rozwijającego się płodu. Według zaleceń ekspertów każda przyszła
mama, a także wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, które potencjalnie mogą zajść w ciążę powinny dodatkowo przyjmować
odpowiednią ilość folianów – w postaci 0,4 mg kwasu foliowego/dobę. Niski poziom folianów jest czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy
nerwowej u rozwijającego się płodu takich jak np. bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa, które mogą powstać w pierwszych czterech
tygodniach ciąży. Niestety może zdarzyć się tak, że kobieta planująca ciążę i w ciąży nie będzie w stanie przyswoić odpowiedniej ilości
folianów z tradycyjnej postaci kwasu foliowego. Najnowsze badanie naukowe przeprowadzone w polskiej populacji potwierdziło, że
problem ten może dotyczyć nawet 50% kobiet i najczęściej ma podłoże genetyczne. Jak w takim razie mieć pewność, że dostarczamy
dziecku odpowiednią ilość tego cennego składnika?Z pomocą przychodzi Actifolin®, dostarczający unikalne, złożone źródło folianów.
Jeżeli nie jesteś pewna, czy właściwie przyswajasz kwas  foliowy sięgnij po Actifolin®.ActiFolin® to preparat zgodny z najnowszym
stanowiskiem ekspertów z dziedziny ginekologii z 2015 roku, które wszystkim kobietom planującym ciążę i w ciąży zaleca przyjmowanie
złożonego źródła folianów, zamiast zwykłego kwasu foliowego. Jest to najlepsze zabezpieczenie przed niedoborem folianów i wadami
cewy nerwowej dla wszystkich kobiet5.PODAWANIEZalecana dzienna porcja: 1 tabletka dziennie. W zależności od indywidualnego
zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia.Sposób użycia: Tabletkę należy połknąć i popić wodą. WAŻNE
INFORMACJE: Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Do postępowania dietetycznego. Produkt nie jest przeznaczony do
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stosowania pozajelitowego. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Nie stosować, jeżeli występuje nadwrażliwość na którykolwiek
ze składników produktu. Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie poprzez zmianę normalnej diety.1.Seremak-
Mrozikiewicz A. i wsp. Archives of perinatal Medicine 19(1), 12-18, 2013. 2. Rekomendacje PTG. Ginekol. Pol. 2014, 85, 395-399. 3.
Gnosis S.p.A. Badanie przedkliniczne. Porównanie biodostępności Quatrefolic® (Actifolin®) w porównaniu z biodostępnością kwasu
foliowego i soli wapniowej (6S)-5-MTHF. 4. Porównanie biodostępności Quatrefolic® (Actifolin®) w porównaniu z biodostępnością
Metafoliny. 5. Dębski R., Paszkowski T., Wielgoś M. Stosowanie złożonych źródeł folianów w profilaktyce wad cewy nerwowej oraz
innych zaburzeń spowodowanych niedoborami folianów w okresie planowania ciąży i w ciąży. G-Pharma Consulting, e-medycyna.pl.
Czerwiec 2015 r.    
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