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MamaDHA PREMIUM Plus, 60 kapsułek
 

cena: 67,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent Adamed

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

MamaDHA Premium Plus to suplement diety, który zawiera kompozycję DHA, witamin i minerałów - składników, które wspierają
organizm kobiety planującej ciążę, w ciąży i karmiącej piersią oraz prawidłowy rozwój płodu i dziecka karmionego piersią.

Foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy oraz L-metylofolian wapnia) pomagają w prawidłowej produkcji krwi, biorą udział w procesie
podziału komórek oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy oraz prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.
Witamina D jest ważna dla utrzymania zdrowych kości matki, a także prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dziecka.

Składniki:
Olej rybi (zawierający DHA i EPA), żelatyna, tlenek magnezu (magnez), substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, substancja
zagęszczająca – mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych, emulgator – lecytyna słonecznikowa, substancja przeciwpieniąca – kwasy
tłuszczowe, barwnik – dwutlenek tytanu, jodan potasu (jod), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), L-metylofolian wapnia
(kwas foliowy), barwnik – karmin, cholekalcyferol (witamina D), barwniki – tlenki i wodorotlenki żelaza.

Ilość składników w 2 kapsułkach:
Olej rybi - źródło kwasów tłuszczowych Omega 3 - 1143 mg
w tym:

DHA (kwas dokozaheksaenowy) 800 mg
EPA (kwas eikozapentaenowy) 68 mg

Witamina D 50 µg (2000 j.m.) 1000%
Kwas foliowy 400 µg
w tym:

kwas pteroilomonoglutaminowy 200 µg
L-metylofolian wapnia 200 µg

Jod 200 µg

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.biomed24.pl


 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 

Zalecane dzienne spożycie:
Dorośli: 2 kapsułki dziennie.
Kapsułki należy przyjmować w trakcie posiłku.

Ważne informacje:
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
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