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Summavit D, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 30,89 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Sun-Farm

Substancja
czynna

Jod, Kwas foliowy

Opis produktu
 

Skład Summavit D, kapsułki, 30 szt.

substancja wype?niaj?ca - celuloza mikrokrystaliczna, sk?adnik otoczki kapsu?ki -

hydroksypropylometyloceluloza, substancja wype?niaj?ca - lecytyna sojowa, no?nik-

maltodekstryna, no?nik-skrobia modyfikowana, substancja przeciwzbrylaj?ca - sole

magnezowe kwasów t?uszczowych, no?nik - sacharoza, barwnik - dwutlenek tytanu,

sk?adnik otoczki kapsu?ki - karagenina, sk?adnik otoczki kapsu?ki - octan potasu,

kwas foliowy, jodek potasu, witamina D.

Warto?? od?ywcza Dzienna porcja - 1
kapsu?ka

100 g

Warto?? energetyczna (kcal
/ kJ)

0,72 kcal / 2,99 kJ 333 kcal / 1392 kJ
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T?uszcz, w tym:

kwasy t?uszczowe

nasycone

11,1 mg

5,0 mg

5,16 g

2,34 g

W?glowodany, a tym:

cukry

115,1 mg

4,1 mg

53,52 g

1,90 g

B?onnik 74,8 mg 34,8 g

Bia?ko 1,6 mg 0,75 g

Sól 0,5 mg 0,21 g

Zawarto?? substancji charakteryzuj?cych produkt: 

Witamina D 0,05 mg (1000 %RWS*) 0,02 g

Kwas foliowy 0,40 mg (200 %RWS*) 0,19 g

Jod 0,20 mg (133 %RWS*) 0,09 g

*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Działanie Summavit D, kapsułki, 30 szt.

Summavit D jest preparatem, który zawiera składniki rekomendowane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, czyli:
witaminę D (2000 IU), kwas folowy (400 mcg) oraz jod (200 mcg). Zalecana dzienna porcja - 1 kapsułka preparatu Summavit D -
zapewnia mamie i jej dziecku niezbędne do suplementacji składniki takie jak: witaminy i pierwiastki. Kwas foliowy reguluje metabolizm
kwasów nukleinowych oraz aminokwasów. Tym samym jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, układu
krwiotwórczego, jak i do rozwoju wszystkich komórek tworzących ustrój. Jest on szczególnie istotny dla kobiet w ciąży i dla rozwijająego
się płodu. Pomiędzy 17. a 30. dniem po zapłodnieniu powstaje zalążek układu nerwowego, zwany cewą nerwową. Przekształca się ona
później w rdzeń kręgowy i mózg. Wrodzone wady cewy nerwowej (WCN) są skutkiem zakłócenia procesu jej „zamykania". Kobiety, które
planują ciążę mogą zredukować ryzyko wystąpienia WCN, poprzez przyjmowanie kwasu foliowego na co najmniej kilka miesięcy przed
planowanym powiększeniem rodziny. Ryzyko jest wtedy nawet o ok. 75 % mniejsze. Natomiast dostateczna suplementacja witaminą D3
podczas ciąży może znacząco redukować liczbę powikłań, takich jak: cięcie cesarskie, nadciśnienie ciążowe oraz choroby
współistniejące w czasie ciąży. Jest ona również niezwykle ważna dla zdrowego układu kostnego i zębów, gdyż pomaga wchłaniać oraz
wykorzystywać wapń i fosfor. Jod działa wspomagająco na utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych. Sprzyja utrzymaniu
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Jest także ważny dla prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i dla prawidłowego jej
funkcjonowania. Jod wspomaga również prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Wskazania Summavit D, kapsułki, 30 szt.
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Summavit D, kapsułki przeznaczony jest dla kobiet planujących ciążę, będących w ciąży i karmiących piersią.

Dawkowanie Summavit D, kapsułki, 30 szt.

Produkt powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza.
Zaleca się spozywanie 1 kapsułki dziennie.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Informacje dodatkowe Summavit D, kapsułki, 30 szt.

Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
W trakcie stosowania preparatu Summavit D nie należy przyjmować innych środków zawierających witaminę D, kwas foliowy lub jod.
Nie należy stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chonić od światła i wilgoci.
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