«Фолівіт®»
Інструкція щодо застосування
Склад, 1 капсуламістить: фолієва кислота - 400,0 мкг; калію йодид- 263,3 мкг (що
відповідає 200 мкг вмісту чистого йоду; піридоксину гідрохлорид - 5 мг, магнію цитрат200 мг; допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний, целюлоза мікрокристалічна,
кальцію стеарат, лактоза. Продукт не містить ГМО. Не містить консервантів.
Рекомендації щодо вживання: жінкам, які планують народження дитини, жінкам під час
вагітності та для відновлення організму жінки в післяпологовий період. Чоловікам,
одночасно з жінками, в період планування запліднення/народження дитини. До раціону
харчування для профілактики або пом'якшення перебігу захворювань, які виникають
внаслідок недостатнього надходження вітамінів (фолієвої кислоти, піридоксину
гідрохлориду) та мінералів (йоду, магнію) в організм людини.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вранці по 1 капсулі на день під час
прийому їжі. Капсулу не розжовувати. Для запобігання подразнення шлунково-кишкового
тракту продукт запивають молоком, киселем або солодким чаєм. Термін вживання
залежить від стану організму і визначається за погодженням з лікарем протягом кількох
місяців.
Застереження: при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, при вираженій
гіперфункції щитовидної залози.
Не приймати разом з лікарськими засобами, що містять вітаміни та мінеральні
речовини. Перед прийомом продукту проконсультуватися з лікарем.
Форму випуску, умови зберігання та строк придатності: дивись на упаковці.
Додаткова інформація:
«Фолівіт®» - комбінований препарат, до складу якого входять вітаміни та мінерали, які
поповнюють дефіцит цих речовин в організмі, особливо при підвищеній потребі в них у
періоди вагітності та годування груддю. Дія «Фолівіту» зумовлена дією речовин, що
входять до його складу.
Фолієва кислота бере участь у синтезі амінокислот, нуклеотидів, нуклеїнових кислот.
Вона необхідна для нормального еритропоезу; під час вагітності виконує захисну функцію
відносно тератогенних факторів.
Калію йодид є джерелом йоду, необхідного для синтезу тиреоїдних гормонів і нормальної
функції щитовидної залози.
Магній у вигляді магнію цитрату - життєво важливий елемент, який бере участь майже
у всіх біохімічних процесах, що відбуваються в організмі - нормалізує роботу м'язової,
імунної, нервової системи, прискорює обмін речовин, сприяє відновленню і формуванню
кісткової ткани.
Піридоксин (вітамін В6) як кофермент бере участь у білковому синтезі та синтезі
нейромедіаторів. Під час вагітності особливо необхідний жінкам, які раніше приймали
пероральні контрацептиви, що вичерпують депо піридоксину в організмі.
Продукт функціональний харчовий. Не є лікарським засобом.
Виробник: ТОВ «Юніверс Фарм» , 04080, Україна, м. Київ, вул. Набережно-Лугова ,. 29;
тел./факс +38 044 224 51 82;
ТУ У 10.8 – 36628278 - 012:2013
Висновок ДСЕЕ МОЗ України № 05.03.02 - 04/27783 від 22.04.2014р.

«Фолівіт® 2»
Інструкція щодо застосування
Склад, 1 капсула містить: фолієва кислота - 200,0 мкг, калію йодид - 263,3 мкг ( що відповідає 200 мкг вмісту чистого
йоду), вітамін В12 - 2,5 мкг, вітамін Д3 - 10 мкг ( 400 МО), вітамін В6 - 1,5 мг, вітамін С - 50 мг, магнію лактат – 100 мг,
кальцію цитрат - 300 мг; допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний, целюлоза мікрокристалічна, кальцію стеарат,
лактоза. Продукт не містить ГМО. Не містить консервантів.
Рекомендації щодо вживання: жінкам під час 2-3 триместру вагітності та для відновлення у організмі жінки у
післяпологовий період до раціону харчування як додаткове джерело вітамінів (фолієвої кислоти, холекальциферо́лу,
ціанокобаламіну, піридоксину гідрохлориду, аскорбінової кислоти) та мінералів (йоду, магнію, кальцію) в організм
людини.
Спосіб застосування та рекомендована добова норма: вранці по 1 капсулі на день під час або після прийому їжі.
Капсулу не розжовувати. Термін вживання визначається за погодженням з лікарем.
Застереження: при індивідуальній чутливості до компонентів продукту. Дієтичну добавку не слід використовувати як
заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного
споживання. Не рекомендовано вживати особам із захворюваннями щитовидної залози, при яких протипоказані
препарати йоду. Не приймати разом з лікарськими засобами, що містять вітаміни та мінеральні речовини. Перед
прийомом продукту проконсультуватися з лікарем.
Форму випуску, умови зберігання та строк придатності: дивись на упаковці.
Додаткова інформація:
«Фолівіт® 2» - вітамінно-мінеральний комплекс, до складу якого входять необхідні вітаміни, мінерали та мікроелементи
в оптимальному дозуванні, які поповнюють дефіцит цих речовин в організмі, особливо при підвищеній потребі в них у
період 2-3 триместрів вагітності та годування груддю.
«Фолівіт® 2» – турбота про малюка ще до його народження.
Фолієва кислота (вітамін В9) у 2-3 триместрах приймає участь у формуванні здорових органів ембріона, розвитку
імунної та нервової систем. Дозволяє зменшити ймовірність виникнення анемії.
Вітамін В12 необхідний для нормального кровотворення (формування та дозрівання еритроцитів).
Вітамін С необхідний для включення заліза в гемоглобін. Підтримує більш стійкий імунітет вагітної. Активує захисні
сили організму, сприяє знешкодженню токсинів.
Вітамін Д3 рекомендується з метою зниження ризику розвитку у дитини рахіту. Важливий для формування скелета, та
сприяє нормальному розвитку серцево-судинної системи малюка.
Йод сприяє нормальному функціонуванню щитовидної залози. Щитовидна залоза плоду вже з кінця 1-го триместру
вагітності починає виробляти гормони щитовидної залози, і єдиним джерелом йоду для неї є йод, що циркулює в
організмі матері.
Кальцій (Са) потрібний як дитині так і вагітній. Кальцій допомагає правильно розвивати всі тканини організму дитини, а
також є важливим «будівельним» матеріалом у формуванні нервової системи, кісткових тканин та скелету.
Головне призначення перорального застосування магнію (Mg) — профілактика нестачі магнію, усунення м’язового
спазму в стінках судин та в гладких м’язах. Також магній має антистресову дію. Понижує гіперзбудливість нервової
системи. Допомагає нормалізувати сон, заспокоїтися. Вітамін B6 сприяє проникненню магнію всередину клітини і також
нормалізую роботу центральної нервової системи. Спокійний стан матері сприятливо позначається на розвитку малюка.
Більш детальну інформацію можна отримати на сайті: www.folivit.com.ua
Добавка дієтична. Не є лікарським засобом.
Виробник: ТОВ «Юніверс Фарм» , 04080, Україна, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 29; тел./факс +38 044 224 51 82;
ТУ У 10.8 – 36628278 - 012:2013 ; Висновок ДСЕЕ МОЗ України № 05.03.02-06/20185 від 15.06.2016р.

