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Mumomega x 30 kaps
 

Cena: 55,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent EQUAZEN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z ryb morskich o wysokiej zawartości DHA, kapsułka (żelatyna, glicerol, woda), olej z wiesiołka, przeciwutleniacz – alfa-tokoferol
(uzyskany z soi).

Zawartość w 1 kapsułce:
Wartość energetyczna 7,75 kcal/32,02 kJ
Białko 235,43 mg
Węglowodany 127,75 mg
Olej z ryb (omega-3) 600 mg*

kwas eikozapantaenowy (EPA) 42 mg*
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 300 mg*

Olej z wiesiołka (omega-6) 150 mg*

kwas gamma-linolenowy (GLA) 15 mg*
kwas arachidonowy (AA) 8,4 mg*

Naturalna witamina E (D-alfa-tokoferol) 2,8 mg (23% RWS)
Tłuszcze 721,33 mg

jednonienasycone 68,8 mg
wielonienasycone 610,6 mg
nasycone 41,93 mg
cholesterol 0 mg
tłuszcze trans 0 mg
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* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 32 g
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek

Charakterystyka
Mumomega to suplement diety zawierający długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, ważne zarówno dla matki, jak i dla
dziecka. Spożywanie kwasu DHA przez matkę pomaga w prawidłowym rozwoju mózgu i oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią.
Preparat polecany jest:

przed zapłodnieniem
podczas ciąży
w okresie laktacji

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Producent:
Vifor Pharma Ltd., Wielka Brytania
Dystrybucja w Polsce:
Qpharma Sp. z o.o.
Ul Wichrowa 7F/10
04-682 Warszawa

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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