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MamaDHA x60 kapsułek
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Adamed Pharma

Postać kapsułki

Substancja
czynna

jod, kwas foliowy, kwasy Omega-3 (DHA),
magnez, witamina D

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety stosowany w niedoborach składników odżywczych związanych ze zwiększonym ich zapotrzebowaniem u kobiet w
okresie ciąży i karmienia piersią.

DHA spożywany przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu oraz oczu u płodu, a także jest ważny dla uniknięcia porodu
przedwczesnego.
Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi, bierze udział w procesie podziału komórek oraz wspomaga odpowiednie
funkcjonowanie układu odpornościowego. Jego spożywanie przez matkę redukuje ryzyko wystąpienia otwartych wad OUN u
płodu.
Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy oraz prawidłowej produkcji hormonów tarczycy u matki i płodu.
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Zaspokojenie przez matkę zwiększonego zapotrzebowania
na jod wpływa na utrzymanie odpowiedniego czasu trwania ciąży.
Witamina D3 jest ważna dla utrzymania zdrowych kości matki, a także prawidłowego wzrostu i rozwoju kości matki, a także
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości dziecka. Witamina D3 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu
odpornościowego, bierze też udział w procesie podziału komórek.
Magnez reguluje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, wpływa również na prawidłową gospodarkę mineralną kości.

Skład:

2 kaps. zawierają: Tłuszcz, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone (DHA) 0,600 g, Kwas foliowy
400 mcg, Witamina D3 25 mcg, Magnez 200 mg, Jod 200 mcg.

Dawkowanie:

2 kaps. dziennie podczas posiłku.
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Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Consumer Healthcare S.A.
ul. Pieńków 149
05-152 Czosnów
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