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MamaDHA Premium+, kapsułki, 60 szt
 

Cena: 28,47 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Adamed

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

DHA, EPA, Jod, Kwas foliowy, Kwasy
omega-3, Magnez, Witamina D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe MamaDHA Premium+, kapsułki, 60 szt

MamaDHA Premium+ - suplement diety zawierający kompozycję DHA, minerałów i witamin. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład MamaDHA Premium+, kapsułki, 60 szt

Olej rybi (?ród?o DHA i EPA), ?elatyna, magnez (tlenek magnezu), substancja

utrzymuj?ca wilgo? - glicerol, substancja zag?szczaj?ca - mono- i diglicerydy kwasów

t?uszczowych, emulgator - lecytyna s?onecznikowa, substancja przeciwpieni?ca -

kwasy t?uszczowe, barwnik - E 171, jod (jodan potasu), kwas foliowy (kwas

pteroilomonoglutaminowy), L-metylofolian wapnia, barwnik- E 120, witamina D

(cholekalcyferol), barwnik- E 172.

Sk?adniki 2 kapsu?ki % RWS*

Olej rybi - ?ród?o kwasów

t?uszczowych Omega 3,

1143 mg ---
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w tym

kwas dokozahekaenowy (DHA)

kwas eikozapantaenowy (EPA)

 

800 mg

68 mg

 

---

---

Witamina D 50 µg (2000 j.m.) 1000 %

Kwas foliowy,

w tym

kwas pteroilomonoglutaminowy

L-metylofolian wapnia

400 µg

 

200 µg

200 µg

200 %

 

---

---

Magnez 200 mg 53,3 %

Jod 200 µg 133,3 %

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

Działanie MamaDHA Premium+, kapsułki, 60 szt

DHA (kwas dokozaheksaenowy) spożywany przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu oraz oczu u płodu i niemowląt
karmionych piersią.

Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych
omega-3 dla dorosłych, tj.: 250 mg DHA i kwasu eikozapentaenowego (EPA).

Foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy oraz L-metylofolian wapnia) 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 jest ważna dla utrzymania zdrowych kości matki, a także prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dziecka. Witamina D
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.

Dawkowanie MamaDHA Premium+, kapsułki, 60 szt
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Dorośli: 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

Informacje dodatkowe MamaDHA Premium+, kapsułki, 60 szt

Preparat jest przeznaczony dla kobiet planujących ciążę, w ciązy oraz karmiących piersią.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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