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Doppel herz aktiv mama x 60 kaps
 

Cena: 46,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia (Ca), żelatyna, olej rybi (min. 32% DHA), olej sojowy częściowo uwodorniony, tlenek magnezu (Mg), L-askorbinian wapnia
(wit. C), subst. utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol, fumaran żelaza (Fe II), emulgator: lecytyna sojowa, stabilizator: wosk pszczeli żółty,
DL-alfa-tokoferol (wit. E), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, amid kwasu nikotynowego (wit. B3), tlenek cynku (Zn), D-pantotenian
wapnia (prowit. B5), beta-karoten, cyjanokobalamina (wit. B12), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), monoazotan tiaminy (wit. B1),
ryboflawina (wit. B2), kwas foliowy (wit. B9), cholekalcyferol (wit. D3), jodek potasu (J), D-biotyna (wit. B7)

Zawartość w 2 kapsułkach

Kwas tłuszczowy DHA - 200 mg*
Kwas tłuszczowy EPA - 44 mg*
Kwas foliowy - 600 µg (300% RWS)
Biotyna - 60 µg (120% RWS)
Witamina B1 - 1,2 mg (109% RWS)
Witamina B2 - 1,5 mg (107% RWS)
Niacyna (wit. B3) - 15 mg NE (94% RWS)
Witamina B5 - 6 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,9 mg (136% RWS)
Witamina B12 - 3,5 µg (140% RWS)
Beta-karoten (ekw. wit. A) - 334 µg RE (42% RWS)
Witamina C - 110 mg (138% RWS)
Witamina D3 - 5 µg (100% RWS)
Witamina E - 13 mg (108% RWS)
Żelazo - 15 mg (107% RWS)
Jod - 100 µg (67% RWS)
Wapń - 200 mg (25% RWS)
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Magnez - 90 mg (24% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek (zawartość netto: 76,8 g)

Charakterystyka
Preparat pomaga uzupełnić dietę w składniki odżywcze niezbędne podczas ciąży i karmienia piersią. Dostarcza zestaw składników
rekomendowanych do stosowania w ciąży: DHA, kwas foliowy, żelazo, jod, magnez i cynk.

Przeciwwskazania
Nie stosować razem z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi ani przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie z posiłkiem. Dawkę dzienną najlepiej rozłożyć na 2 posiłki (po 1 kaps.). Nie stosować na czczo. Zaleca się stosowanie
od miesiąca przed planowaną ciążą, do zakończenia karmienia piersią.
Uwaga: W celu uzyskania optymalnego efektu zdrowotnego należy spożywać 1–2 porcji ryb morskich tygodniowo (co odpowiada 250
mg kwasów omega-3 typu EPA i DHA dziennie) oraz dodatkowo zażywać 200 mg DHA dziennie w formie suplementów diety.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze do 25°C.

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.

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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