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Composita Mama DHA x 90 kaps
 

Cena: 59,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent ESTABLO PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Composita Mama DHA to suplement diety, który zawiera składniki wykazujące korzystny wpływ na ochronę, prawidłowy rozwój i
odporność dziecka już od pierwszych dni ciąży. Preparat zawiera witaminy oraz składniki mineralne, które pomagają w uzupełnieniu
codziennej diety przyszłej mamy.

Composita Mama DHA to produkt przeznaczony wyłącznie dla kobiet w ciąży oraz w okresie laktacji. W opakowaniu znajduje się 30
kapsułek różowych oraz 60 kapsułek przezroczystych z kwasem DHA.

Charakterystyka
Composita Mama DHA to suplement diety skomponowany z myślą o ochronie, zdrowym rozwoju i odporności dziecka już od
pierwszych dni ciąży. Preparat ten zawierają witaminy i minerały.Wśród składników zawartych w suplemencie diety Composita Mama
DHA znaleźć można:

● DHA – pomaga w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego u ciężarnych, a także wspiera dojrzewanie układu
nerwowego i narządu wzroku u płodu;
● foliany (kwas folowy) – wspierają prawidłowy wzrost tkanek matczynych w ciąży, a także pomagają w zmniejszeniu ryzyka pojawienia
się wady cewy nerwowej u płodu;
● cholina – wspiera prawidłową pracę układu krwionośnego, pomaga w zachowaniu prawidłowego poziomu homocysteiny, wspiera
ukształtowanie układu nerwowego u płodu;
● witamina B12 – pomaga w zachowaniu odpowiedniego metabolizmu energetycznego, wspiera procesy podziału komórek u płodu, a
także przyczynia się do kształtowania mózgu i układu nerwowego u rozwijającego się płodu;
● witamina B6 – przyczynia się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia u matki, pomagając tym samym utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych;
● żelazo – wspiera produkcję krwinek czerwonych i hemoglobiny, a także pomaga w kształtowaniu się układu odpornościowego u płodu;
● magnez – pomaga w zachowaniu równowagi elektrolitowej, a także przyczynia się do prawidłowej budowy kości i tkanki mięśniowej u
płodu;
● jod – wspiera prawidłowe funkcjonowanie hormonów tarczycy;
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● witamina D – pomaga w redukcji uczucia znużenia i zmęczenia u matki.

Stosowanie
Zalecane dawkowanie suplementu diety Composita Mama DHA wynosi: 1 kapsułka różowa oraz 2 kapsułki przezroczyste w ciągu dnia,
przyjmowane w trakcie posiłku. Kapsułki należy popijać dużą ilością wody.

Przeciwwskazania
Suplement diety Composita Mama DHA nie powinien być przyjmowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu.

Składniki
Składniki kapsułki różowej:
tlenek magnezu (magnez), dwuwinian choliny (cholina), diglicynian żelaza (żelazo), żelatyna wieprzowo-wołowa; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; cholekalcyferol (witamina D), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6);
barwnik: can- durin silver fine, czerwień allura; kwas foliowy (L-metylofolian wapnia), kwas pteroilomonoglutaminowy; jodek potasu (jod),
metylokobalamina (witamina B12)
Składniki kapsułki przeźroczystej DHA:
oczyszczony olej rybi zawierający 50 % DHA i 10% EPA; żela- tyna wieprzowa; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol

Zawartość składników w 3 kapsułkach:

DHA - 600 mg*
EPA - 120 mg*
Witamina D - 50 µg (1000% RWS)
Witamina B6 - 2,6 mg (186% RWS)
Cholina - 125 mg*
Kwas foliowy - 800 µg (400% RWS)
Witamina B12 - 4 µg (160% RWS)
Żelazo - 27 mg (193% RWS)
Jod - 220 µg (147% RWS)
Magnez - 200 mg (53% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Masa netto
90 kapsułek (30 kapsułek różowych + 60 kapsułek przeźroczystych DHA)
Zawartość netto: 74,55 g (30 x 0,949 g + 60 x 0,768 g)

Charakterystyka
Composita Mama DHA® to produkt , którego składniki mają korzystny wpływ na ochronę, zdrowy rozwój i odporność już od pierwszych
dni ciąży.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25° C, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
EstabloPharma Sp. z o.o.
ul. Wojciechowska 9b/9
20-704 Lublin

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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