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Composita Mama DHA, 30 kapsułek + 60 kapsułek DHA
 

Cena: 68,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 +60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent ESTABLO PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Composita Mama DHA, suplement diety, do stosowania w okresie ciąży i laktacji. Zawarte witaminy i minerały wspomagają ochronę,
zdrowy rozwój i odporność Mamy i Dziecka.

DHA 600 mg korzystnie wpływa na kształtowanie się tkanki mózgowej u płodu oraz procesów poznawczych i
psychomotorycznych u dziecka. U mamy zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji poporodowej.
Foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży i biorą aktywny udział w podziałach komórkowych u
płodu.
Jod i magnez wspomagają utrzymanie prawidłowych procesów poznawczych u dziecka, budowę tkanki kostnej, mięśniowej
oraz tarczycy.
B6 I B12 Activ przyczyniają się do prawidłowego kształtowania się funkcji mózgu i tkanki nerwowej.
Żelazo wspomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny u dziecka oraz w kształtowaniu się procesów
odpornościowych.
Witamina D3 2000 IU wspomaga kształtowanie się układu odpornościowego u dziecka, a także na prawidłowy przebieg ciąży.
Cholina wspomaga pracę układu krwionośnego poprzez utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety kobiet w okresie ciąży i laktacji.

Zalecane spożycie
1 kapsułka różowa i 2 kapsułki przezroczyste DHA w trakcie posiłku, popijając wodą.

Skład
Kapsułka różowa: tlenek magnezu - magnez, dwuwinian choliny - cholina, diglicynian żelaza - żelazo, żelatyna wieprzowo-wołowa,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), barwnik: Candurin Silver Fine, czerwony tlenek żelaza, kwas foliowy (L-metylofolian wapnia, kwas
pteroilomonoglutaminowy), jodek potasu - jod, witamina B12 (metylokobalamina).
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Kapsułka przezroczysta DHA: oczyszczony olej rybi zawierający 50% DHA i 10% EPA, żelatyna wołowa, substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol.
Zawartość składników w porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia: kwas dokozaheksaenowy (DHA) 600 mg, kwas
eikozapentaenowy (EPA) 120 mg, witamina D 50 µg (1000%)*; witamina B6 2,6 mg (186%)*; cholina 125 mg; kwas foliowy 800
µg (400%)*, witamina B12 4 µg (160%)*, żelazo 27 mg (193%)*; jod 220 µg (147%)*, magnez 200 mg (53%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie

W temperaturze nieprzekraczającej 25oC.
Chronić przed światłem.
W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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