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Mamadha Premium + x 60 kaps
 

Cena: 45,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

Wstęp
Suplement diety MamaDHA Premium+ w postaci kapsułek to wyrób przeznaczony dla pacjentek planujących ciążę, spodziewających
się dziecka oraz karmiących piersią. Dostarcza on do organizmu składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu matki i
jej dziecka (zarówno przed narodzinami, jak i po nich, gdy dziecko karmione jest piersią). Stosowany jest w postępowaniu dietetycznym
przy zwiększonym zapotrzebowaniu na składniki takie jak DHA, EPA, kwas foliowy, jod, witamina D3 czy magnez, zapobiegając tym
samym ich niedoborom i skutkom tych niedoborów.

Na co jest MamaDHA Premium+? Wskazaniem do stosowania suplementu od Adamed jest uzupełnienie zrównoważonej diety w
nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, minerały i witaminy. Produkt dedykowany jest kobietom planującym starania o potomstwo,
pacjentkom spodziewającym się dziecka oraz matkom karmiącym piersią. W jego skład wchodzi kwas dokozaheksaenowy (DHA), który
wspomaga prawidłowy rozwój układu nerwowego płodu. Formuła MamaDHA Premium+ zawiera również witaminę D, która wspomaga
układ odpornościowy i wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, a także kwas foliowy, który wspomaga podziały komórkowe i
produkcję krwi, a oprócz tego wspiera pracę układu odpornościowego. W skład suplementu diety MamaDHA Premium+ wchodzi też
jod, który wspomaga funkcjonowanie tarczycy, a dodatkowo wspiera utrzymanie funkcji poznawczych i przyczynia się do prawidłowej
pracy układu nerwowego.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek MamaDHA Premium+. W skład 2 kapsułek suplementu diety wchodzi 800 mg kwasu
dokozaheksaenowego (DHA), 68 mg kwasu eikozapentaenowego (EPA), 200 µg jodu, 400 µg kwasu foliowego, 50 µg witaminy D3 (2000
j.m.), a także 200 mg magnezu. Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze. Całkowity skład suplementu diety
MamaDHA Premium+ obejmuje olej rybi (stanowiący źródło DHA i EPA), żelatynę i magnez (w postaci tlenku magnezu), a poza tym
glicerol, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz lecytynę słonecznikową. Formułę uzupełniają kwasy tłuszczowe, E 171, jod (w
postaci jodanu potasu), a dodatkowo kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) oraz L-metylofolian wapnia. Całość zamyka E 120,
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witamina D (cholekalcyferol) oraz E 172.

Suplement diety MamaDHA Premium+ należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Rekomendowane dawkowanie MamaDHA Premium+ to 2 kapsułki suplementu diety dziennie, połykane w całości i popijane
odpowiednią dawką wody. Dawkowania nie należy przekraczać. Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety MamaDHA
Premium+ jest natomiast nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Suplementu diety MamaDHA Premium+ nie można traktować jako zamiennika zdrowej diety i zdrowego trybu życia, chociaż może
stanowić ich uzupełnienie, szczególnie w stanach większego zapotrzebowania. Produkt należy przyjmować w zalecanych dawkach i
powinien być on przechowywany w taki sposób, aby był dla dzieci niewidoczny i niedostępny. Wyrób można przechowywać w
temperaturze pokojowej.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

