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Doppel herz aktiv mama premium x 60 kaps
 

Cena: 51,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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).

Dzienna porcja (2 kapsułki: żółta + brązowa ) zawiera:

 Ilość %RWS*
Kwasy tłuszczowe omega-3 o zawartości
co najmniej:

-DHA

-EPA

600 mg

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%
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 Ilość %RWS*
Witamina B12 1,25 µg 50%
Witamina B6 1,9 mg 136%
Witamina B12 3,5 µg 140%

* % referencyjnej wartości odżywczej (dot. witamin i skł. mineralnych)

Masa netto
Zawartość: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety polecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie łączyć z innymi preparatami zawierającymi żelazo lub wit. D.

Stosowanie
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.

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

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Ważne informacje
Nie zawiera laktozy ani glutenu. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.
Korzystne działanie występuje przy spożyciu co najmniej 200 mg DHA dziennie ponad standardowo zalecaną dawkę omega-3 dla
dorosłych (tj. 250 mg DHA i EPA).

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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