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MamaDHA Premium+ 60 kapsułek
 

Cena: 58,67 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

MamaDHA Premium + to suplement diety zawierający DHA, kwas foliowy ( kwas pteroilomonoglutaminowy + L-metylofolian wapnia),
jod, witaminę D i magnez.

ZASTOSOWANIE:

Do postępowania dietetycznego w warunkach znacznego niedoboru składników odżywczych związanych ze znacznie zwiększonym
zapotrzebowaniem u kobiet karmiących oraz w okresie ciąży z wysokim ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego. Preparat jest
przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących. DHA – kwas dokozaheksaenowy wspomaga prawidłowy rozwój mózgu oraz oczu. Foliany
pomagają w prawidłowej produkcji krwi, biorą udział w procesie podziału komórek oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego. Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy oraz prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i utrzymania prawidłowych funkcji poznawczych. Witamina D
pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia oraz fosforu. Jest to ważne dla utrzymania zdrowych kości. Wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego, bierze też udział w procesie podziału komórek. Magnez pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

SKŁAD:

Olej rybi (źródło DHA i EPA), żelatyna, tlenek magnezu (magnez), substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, substancja zagęszczająca -
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, emulgator - lecytyna słonecznikowa, substancja przeciwpieniąca - kwasy tłuszczowe, barwnik
- dwutlenek tytanu, jodan potasu (jod), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), L-metylofolian wapnia (kwas foliowy), barwnik –
koszenila, cholekalcyferol (witamina D), barwnik - tlenki i wodorotlenki żelaza.

OSTRZEŻENIA:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
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Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed światłem.

Należy poinformować lekarza o przyjmowanych suplementach diety podczas każdej wizyty lekarskiej.

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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