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Doppelherz Aktiv Mama Premium 60 kapsułek
 

Cena: 46,74 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 60 kapsułej

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Dzienna porcja (2 kapsułki: żółta + brązowa ) zawiera: Ilość %ZDS*  Kwasy tłuszczowe omega-3 o zawartości co najmniej:
-DHA-600 mg  -EPA- 130 mg — Magnez - 100 mg , 27% Żelazo -26 mg , 186% Jod -200 µg ,133% Witamina D3 (2000 j.m.) -50 µg , 1000% 
Witamina B6 -0,7 mg , 50% Kwas foliowy ( wit B9) -400 µg , 200% Witamina B12 -1,25 µg ,50% Witamina B6 -1,9 mg , 136% Witamina B12
- 3,5 µg, 140%  Składniki: kapsułka brązowa: olej rybi (46% DHA + 10% EPA), żelatyna, olej sojowy rafinowany, fumaran żelaza (II), subst.
utrzymująca wilgoć: glicerol, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, emulgator:
lecytyna sojowa, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), kwas foliowy (wit.B9), jodek potasu (I),
cholekalcyferol (wit. D3), cyjanokobalamina (wit. B12).  kapsułka żółta: olej rybi (46% DHA + 10% EPA), żelatyna, tlenek magnezu (Mg),
subst. utrzymująca wilgoć: glicerol, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz lecytyna sojowa, subst. utrzymująca
wilgoć: sorbitol, barwniki: ryboflawina i dwutlenek tytanu, cholekalcyferol (wit. D3). * % referencyjnej wartości odżywczej (dot. witamin i
skł. mineralnych)  Wskazania Suplement diety ZALECANY SKŁAD-DLA MAM jedyny skład wg najnowszych rekomendacji klinicznych
(PTG)600 mg DHA + 2000 j.m. wit D3 + 26 mg żelaza.  Działanie Optymalna formuła 6 składników odżywczych rekomendowanych przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne do stosowania podczas ciąży i karmienia piersią:  DHA (w zalecanej dawce 600 mg) wspomaga
rozwój mózgu i oczu u dziecka. Kwas foliowy (400 µg) - niezbędny dla prawidłowego rozwoju łożyska i płodu.  Jod (200 µg) - potrzebny
do rozwoju funkcji poznawczych (pracy mózgu) u dzieci.  Żelazo (26 mg) uczestniczy w tworzeniu krwinek czerwonych i zaopatrzeniu
tkanek w tlen.  Witamina D3 (zalecana dawka: 2000 j.m.) - dla prawidłowego rozwoju kości i zębów.  Magnez umożliwia prawidłową
kurczliwość mięśni, co wpływa pozytywnie np. na pracę mięśni macicy.  Witaminy B6 i B12 wspomagają produkcję krwinek czerwonych i
pracę układu nerwowego.  Sposób użycia 2 kapsułki dziennie: kapsułkę brązową – z solidnym śniadaniem lub obiadem, a żółtą - z
kolacją. Obie kapsułki można również zażyć razem lub w odwrotnej kolejności. Zaleca się stosowanie od miesiąca przed planowaną
ciążą, do zakończenia karmienia piersią.  Preparat może być stosowany przez kobiety chore na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub
glutenu. Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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