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Doppelherz aktiv Mama Premium 60 kaps
 

Cena: 45,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Queisser Pharma Poland Sp. z o.o

Warszawa 02-672

 ul. Domaniewska 39 

ILOŚĆ: 60 kapsułek

 

Doppelherz aktiv Mama PREMIUM - suplement diety przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

 

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 1 kapsułka brązowa z solidnym śniadaniem lub obiadem, 1 kapsułka żółta z kolacną.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Zaleca się stosowanie od miesiąca przed planowaną ciążą, do zakończenia karmienia piersią.

Zawartość w porcji dziennej

Sk?adniki 2 kapsu?ki (?ó?a i br?zowa) % RWS*

Kwasy t?uszczowe DHA 600 mg ---

Kwasy t?uszczowe EPA 130 mg ---

Magnez 100 mg 27%

?elazo 26 mg 186%

Jod 200 µg 133%

Witamina D 50 µg 1000%

Witamina B6 0,7 mg 50%

Kwas foliowy (witamina B9) 400 µg 200%

Witamina B12 1,25 µg 50%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt bezglutenowy.

SKŁAD:

kapsułka brązowa: olej rybi (co najmniej 46% DHA+10% EPA), żelatyna, olej sojowy rafinowany, fumaran żelaza (Fe II), subst.
utrzymująca wilgoć: glicerol, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, emulgator:
lecytyna sojowa, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), kwas foliowy (wit.B9), jodek potasu (I),
cholekalcyferol (wit. D), cyjanokobalamina (wit. B12). 

kapsułka żółta: olej rybi (co najmniej 46% DHA+10% EPA), żelatyna, tlenek magnezu (Mg), subst. utrzymująca wilgoć: glicerol,
emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz lecytyna sojowa, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, barwniki: ryboflawina i
dwutlenek tytanu, cholekalcyferol (wit. D). 

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie
ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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