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Omegamed Optima 30tabl. + 30kaps.
 

Cena: 80,75 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabl. + 30 kaps.

Postać tabletki powl.i kaps.miękkie

Producent/
Dystrybutor

POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Omegamed Optima to suplement diety stworzony z myślą o kobietach w ciąży i kobietach karmiących piersią. Praparat zawiera pięć
zalecanych składników, ważnych m.in. dla prawidłowego rozwoju mózgu i oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią. Wśród tych
składników znajdują się: kwasy DHA z alg, foliany, witamina D, jod i żelazo.  DHA z alg (Life’s DHA): 200 mg Złożone źródło folianów
ActiFolin: kwas foliowy (400 µg) + aktywna forma folianu (400 µg)  Witamina D: 2000 j.m.  Jod: 200 µg  Żelazo: 30 mg  DHA zawarty w
preparatch Omegamed jest:  Czysty – algi, z których pozyskiwany jest DHA są hodowane w kontrolowanych warunkach, poza
zbiornikami morskimi. Oznacza to brak ryzyka kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi zanieczyszczeniami występującymi w
naturalnym środowisku, takimi jak dioksyny, rtęć metylowana, polichlorowane bifenyle (PCB). Z pierwotnego źródła – pozyskiwany z
naturalnych alg Schizochytrium sp., czyli pierwotnego, bezpiecznego źródła. Oznacza to lepszy smak i zapach oraz dobrą
przyswajalność i tolerancję.  Idealny – skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzają wartościowe badania naukowe* oraz tradycja
stosowania. Oznacza to, że jest sprawdzony i idealnie dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających i wrażliwych na niedobory 
Omegamed Optima Forte nie zawiera oleju rybiego, dzięki czemu produkt jest dobrze tolerowany, nie potęguje mdłości.   Wskazania 
Omegamed Optima to suplement diety adresowany do kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.  Działanie  Omegamed Optima zawiera
unikalne, opatentowane formy składników: DHA z alg (Life’s DHA), delikatne żelazo Actiferol Fe oraz złożone źródło folianów ActiFolin.
Dzięki temu zapewnia doskonałą jakość i wysoką przyswajalność składników aktywnych.  Spożywanie kwasu dokozaheksaenowego
(DHA) przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu i 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).  1. Carlson S. i wsp. Am J Clin Nutr 2013, 97:4 808-815 2. Imhoff-Kunsch B. i wsp.
Pediatrics. 2011 Sep;128(3):e505-12.3. Birch EE i wsp. Journal of Pediatrics 2010;156:902-6. 4. Minns L. i wsp. PLEFA 2010;82:287-293.  
Zalecana do spożycia dzienna porcja  1 kapsułka DHA (brązowa) oraz 1 tabletka optima (biała).  Preparat należy przyjmować w trakcie
lub po posiłku.  Składniki  Składniki aktywne /Tabletka optima Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka Kapsułka DHA Zalecana dzienna
porcja: 1 kapsułka DHA - b200 mg Żelazo 30 mg (214% RWS1, 111% RDS2) ActiFolin: - kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) -
aktywna forma folianu 400 µg (200% RWS1, 100% RDS2) 400 µg (200% RWS1, 100% RDS3),  Jod 200 µg (133% RWS1, 100% RDS2)
Witamina D 50 µg (2000 j.m. 1000% RWS1, 100% RDS2) 1RWS – Referencyjna Wartość Spożycia 2RDS – Rekomendowane Dzienne
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Spożycie określone dla kobiet w ciąży według Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ginekol.Pol. 2014, 85, 395-399.
3RDS – Rekomendowane Dzienne Spożycie określone w stanowisku ekspertów Dębski R., Paszkowski T., Wielgoś M. Stosowanie
złożonych źródeł folianów w profilaktyce wad cewy nerwowej. Standardy Medyczne profilaktyka zdrowotna Nr 1. Tom 1.  Kapsułka DHA:
zawartość kapsułki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozaheksaenowy) [olej z alg; olej słonecznikowy
wysokooleinowy; przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego]. Otoczka kapsułki:
żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.  Kapsułka optima: zawartość kapsułki: żelazo
[difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III)); maltodekstryna; emulgator: lecytyny]; cholekalcyferol (witamina D); substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego (kwas foliowy
– aktywna forma); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); jodek potasu (jod). Otoczka kapsułki: żelatyna; barwnik: dwutlenek
tytanu.  Uwagi do stosowania  Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  Zrównoważony sposób żywienia i
prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.  Suplement diety nie może być stosowany jak substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.  Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.  Chronić przed światłem i wilgocią.  
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