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Symvital mama x 60 kaps
 

Cena: 51,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SYMPHAR SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Symvital Mama to suplement diety dedykowany kobietom planującym ciążę, kobietom w ciąży, jak również mamom karmiącym piersią.
Preparat pomaga w zaspokojeniu szczególnego zapotrzebowania organizmu tych kobiet na witaminy, minerały kwas DHA oraz foliany.
Kwas DHA wspiera prawidłowy rozwój oczu i mózgu u płodu oraz niemowląt karmionych piersią. Magnez przyczynia się natomiast do
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, a także odgrywa ważną rolę w procesie podziału komórek.

W Symvital Mama znajdziemy również żelazo, które pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, jak również
jod, który wspiera prawidłową funkcję hormonów tarczycy. Symvital Mama to preparat sprzedawany w formie tabletek doustnych.
Jedno opakowanie zawiera 60 tabletek.

Charakterystyka
Symvital Mama to suplement diety w formie tabletek doustnych. Preparat przeznaczony jest do stosowania przez kobiety, które planują
zajście w ciążę, są w ciąży lub karmią piersią. Formuła suplementu diety Symvital Mama została dobrana w taki sposób, by preparat ten
wspierał prawidłowe funkcjonowanie organizmu kobiety podczas okresu, w którym wykazuje on szczególne zapotrzebowanie na
witaminy, minerały, kwas DHA i foliany.

W składzie preparatu Symvital Mama znajdziemy:

● kwas DHA – wspomaga prawidłowy rozwój oczu i płodu, jak również u niemowląt karmionych piersią. Co ważne, wspiera również
rozwój mózgu dziecka;
● magnez – pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w
prawidłowej syntezie białka. Ponadto, magnez pomaga utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne i odgrywa ważną rolę w procesie
podziału komórek;
● żelazo – korzystnie wpływa na produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, a także wspiera krążenie poprzez dostarczenie tlenu do
wszystkich komórek organizmu kobiety. Co więcej, przyczynia się także do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego;
● jod – wspiera prawidłową pracę tarczycy oraz produkcję hormonów tarczycy, wykazuje pozytywny wpływ na pracę układu nerwowego;
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● witamina D – wspomaga układ immunologiczny kobiety, uczestniczy w procesie podziału komórek;
● kwas foliowy Extrafolate) – wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia cewy nerwowej u rozwijającego się płodu, wspomaga
prawidłowy wzrost tkanek matczynych w trakcie ciąży, bierze udział w procesie podziału komórek, wspomaga prawidłową syntezę
aminokwasów. Pomaga w prawidłowej produkcji krwi i utrzymaniu odpowiedniego metabolizmu homocysteiny.

Stosowanie i dawkowanie
Symvital Mama należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty.

Zalecane spożycie dla kobiet w ciąży, planujących ciążę i karmiących piersią wynosi 2 kapsułki na dobę, przyjmowane jednorazowo
podczas śniadania. Co ważne, kobiety, które są w wieku rozrodczym i planują zajście w ciążę, powinny rozpocząć przyjmowanie 
Symvital Mama miesiąc przed planowaną ciążą. Warto dodać, że przyjmowanie Symvital Mama zaleca się także kobietom, które
zaprzestały lub przerwały stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej w związku z planowaniem ciąży.

Składniki
Olej rybi (źródło DHA), tlenek magnezu, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, fumaran żelaza (II), emulgator: krzemionka
koloidalna, barwnik: E172, barwnik: E171, kwas foliowy (Extrafolate® 2), jodek potasu, cholekalcyferol (witamina D3).

1 kapsułka zawiera:

DHA - 300 mg*
Magnez - 100 mg (53% RWS)
Żelazo - 13,5 mg (193% RWS)
Kwas foliowy (Extrafolate®2 ) 200 μg (200% RWS)
Jod - 100 μg (133% RWS)
Witamina D3 - 25 μg (1000% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
47,52 g

Przeciwwskazania
Nie należy przyjmować suplementu diety Symvital Mama w sytuacji pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu.

Przechowywanie
Symvital Mama należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Producent
Symphar Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65,
00-667 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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