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MamaDHA Premium Plus, 60 kapsułek
 

cena: 27,46 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Mamadha Premium+ zawiera odpowiednio dobran? kompozycj? DHA, witamin i minera?ów - sk?adników,
które wspieraj? organizm kobiety planuj?cej ci???, w ci??y i karmi?cej piersi? oraz prawid?owy rozwój p?odu i
dziecka karmionego piersi?.
Spo?ywany przez matk? kwas dokozaheksaenowy wspomaga prawid?owy rozwój mózgu oraz oczu u p?odu i
niemowl?t karmionych piersi?. Korzystne dzia?anie wyst?puje w przypadku spo?ywania 200 mg DHA dziennie
ponad zalecane dzienne spo?ycie kwasów t?uszczowych omega-3 dla doros?ych, tj.: 250 mg DHA i kwasu
eikozapentaenowego (EPA).
Foliany pomagaj? w prawid?owej produkcji krwi, bior? udzia? w procesie podzia?u komórek oraz pomagaj?
w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego. Nie mo?e ich zabrakn?? w diecie kobiet ci??arnych
i karmi?cych.
Jod pomaga w prawid?owej produkcji hormonów tarczycy i w prawid?owym funkcjonowaniu tarczycy oraz
w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego i w utrzymaniu prawid?owych funkcji poznawczych.
 Witamina D3 jest wa?na dla utrzymania zdrowych ko?ci matki, a tak?e prawid?owego wzrostu i rozwoju ko?ci
u dziecka. Witamina D wspomaga prawid?owe funkcjonowanie mi??ni i uk?adu odporno?ciowego, bierze te?
udzia? w procesie podzia?u komórek.
 
Wskazanie
 Stosuje si? w celu uzupe?nienia diety w sk?adniki aktywne preparatu dla kobiet planuj?cych ci???, w okresie
ci??y oraz karmi?cych piersi?.

Stosowanie
 Doro?li: 2 kapsu?ki dziennie podczas posi?ku.
 
Sk?ad
 olej rybi (?ród?o DHA i EPA), ?elatyna wo?owa, substancja wype?niaj?ca: 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, cholekalcyferol (witamina
D3) w oleju MCT, barwnik: dwutlenek tytanu, jodan potasu (jod), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas
foliowy), L-metylofolian wapnia (kwas foliowy), barwnik: karmin, barwnik: tlenki i wodorotlenki ?elaza.
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2 kapsu?ki zawieraj?:
olej rybi 1143 mg, w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) 800 mg i kwas eikozapentaenowy (EPA) 68 mg,
witamina D 50 µg (2000 j.m.) (1000%*), kwas foliowy 400 µg (200%*), kwas pteroilomonoglutaminowy 200 µg,
L-metylofolian wapnia 200 µg, jod 200 µg (133,3%*).
*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Utrzymanie prawid?owego stanu zdrowia wymaga zrównowa?onego od?ywiania i prowadzenia zdrowego
trybu ?ycia. 

Producent
 Adamed Pharma S.A.
Pie?ków ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
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