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Symvital Mama, kapsułki, 60 szt
 

Cena: 62,09 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Symphar

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Jod, Kwas foliowy, Magnez, Witamina D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Symvital Mama, kapsułki, 60 szt

Symvital Mama - suplement diety zawierający składniki opracowane zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego. Produkt przeznaczony dla kobiet planujących ciąże, będących w ciąży lub karmiących piersią.

Skład Symvital Mama, kapsułki, 60 szt

olej rybi (?ród?o DHA), tlenek magnezu, ?elatyna, substancja utrzymuj?ca wilgo?:
glicerol, fumaran ?elaza (II), emulgator: krzemionka koloidalna, barwnik: E172,  kwas
foliowy (Extrafolate® 2), jodek potasu, cholekalcyferol (witamina D3).

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS* 2 kapsu?ki % RWS*
DHA 300 mg --- 600 mg ---

Magnez 100 mg 26,5% 200 mg 53%

?elazo 13,5 mg 96,5% 27 mg 193%
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Kwas foliowy 200 µg 100% 400 µg 200%

Jod 100 µg 66,5% 200 µg 133%

Witamina D3 25 µg 500% 50 µg 1000%

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

Działanie Symvital Mama, kapsułki, 60 szt

DHA wspiera prawidłowy rozwój oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią, dodatkowo wspiera rozwój mózgu u płodu i niemowląt
karmionych piersią.

Magnez wspiera utrzymanie równowagi elektrolitowej, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, wspomaga
prawidłową syntezę białka dodatkowo wspiera prawidłowe funkcje psychologiczne oraz wpływa na podział komórek.

Żelazo wspomaga prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, wspiera prawidłowy transport tlenu w organizmie,
dodatkowo wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wpływa na podział komórek.

Kwas foliowy wpływa na wzrost tkanek matczynych w czasie ciąży, wspomaga prawidłową syntezę aminokwasów oraz wspiera
prawidłową produkcję krwi, wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Jod wspomaga prawidłową produkcję hormonów tarczycy, wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy oraz wpływa prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego.

Witamina D3 wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wspomaga proces podziału komórek.

Dawkowanie Symvital Mama, kapsułki, 60 szt

Dorośli: 2 kapsułki dziennie, spożywać jednorazowo podczas śniadania.

Informacje dodatkowe Symvital Mama, kapsułki, 60 szt

Zgodnie z praktyką przyjętą w medycynie, o stosowaniu suplementu diety Symvital® Mama należy poinformować lekarza
prowadzącego.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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