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MamaDHA kapsułki 60 kapsułek
 

Cena: 57,60 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego zawierający DHA, kwas foliowy, jod, witaminę D i magnez. 

ZASTOSOWANIE:

Do postępowania dietetycznego w niedoborach składników odżywczych związanych ze zwiększonym ich zapotrzebowaniem u kobiet w
ciąży i karmienia piersią.

Preparat jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących.

Mamadha - zawiera zrównoważoną kompozycję DHA, witamin i minerałów - składników, które wspierają organizm kobiety karmiącej i w
ciąży oraz prawidłowy rozwój płodu i ciąży.

DHA - spożywany przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu oraz oczu u płodu, a także jest ważny dla uniknięcia porodu
przedwczesnego.

Kwas foliowy - pomaga w prawidłowej produkcji krwi, bierze udział w procesie podziału komórek oraz wspomaga odpowiednie
funkcjonowanie układu odpornościowego. Jego spożywanie przez matkę redukuje ryzyko wystąpienia otwartych wad OUN u płodu.

Jod - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy oraz prawidłowej produkcji hormonów tarczycy u matki i płodu. Przyczynia się
do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Zaspokojenie przez matkę zwiększonego zapotrzebowania na jod wpływa na
utrzymanie odpowiedniego czasu trwania ciąży.

Witamina D3 - jest ważna dla utrzymania zdrowych kości matki, a także prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dziecka.,wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego, bierze też udział w procesie podziału komórek.

Magnez - reguluje przewodnictwo nerwowo--mięśniowe, wpływa również na prawidłową gospodarkę mineralną kości.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

2 kapsułki dziennie podczas posiłku lub wg wskazań lekarza.

Zawartość substancji w porcji dziennej:

Warto?? od?ywcza 2 kapsu?ki 100 g produktu

Warto?? energetyczna 34,23 kJ / 8,27 kcal 1879 kJ / 454 kcal

T?uszcz, w tym:

kwasy t?uszczowe nasycone

kwasy t?uszczowe

wielonienasycone (DHA)

0,714 g

0,064 g

0,650 g

39,2 g

3,5 g

35,7 g

W?glowodany, w tym:

cukry

alkohole

wielowodorotlenowe

0,188 g

0 g

0,188 g

10,3 g

0 g

10,3 g

Bia?ko 0,336 g 19,2 g

Sól 0 g 0 g

Witamina D 25 mcg (1000 j.m.) 1400 mcg

Kwas foliowy 400 mcg 22000 mcg

Magnez 200 mg 11000 mg

Jod 200 mcg 11000 mcg

DHA 0,6 g 33 g

EPA 0,05 g 2,7 g

SKŁAD:

olej rybi (źródło DHA), żelatyna, tlenek magnezu, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, substancja zagęszczająca - mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, emulgator - lecytyna słonecznikowa, substancja przeciwpieniąca - kwasy tłuszczowe, barwnik - E171,
kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jod (jodan potasu), barwnik - E120, witamina D (cholekalcyferol), barwnik - E 172.

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. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
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karmiących piersią. 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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