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Doppelherz aktiv Mama 60 kaps.
 

Cena: 33,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Mama dla kobiet w ciąży i karmiących, 60 kapsułek

Skład preparatu został starannie dobrany do potrzeb kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących, uwzględniając aktualny stan
wiedzy na ten temat: dostarcza składników rekomendowanych do stosowania w ciąży, wspomaga rozwój siatkówki oka i mózgu płodu
oraz niemowląt, jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju łozyska i płodu, wspomaga wytwarzanie hemoglobiny oraz prawidłową
budowę kości i zębów, wzmacnia układ nerwowy kobiety i zapobiega zmęczeniu, porawia wygląd skóry i zapewnia dobre samopoczucie.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 2 kapsułki dziennie z posiłkiem. Zaleca się stosowanie od miesiąca przed planowaną ciążą do zakończenia karmienia
piersią. W celu uzyskania optymalnego efektu zdrowotnego należy spożywać 1-2 porcji ryb morskich tygodniowo.

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

2 kapsułki zawierają: kwas tłuszczowy DHA 200mg, kwas tłuszczowy EPA 44mg, kwas foliowy 600mcg (300%)*, biotyna 60mcg
(120%)*, witamina B1 1,2mg (109%)*, witamina B2 1,5 mg (107%)*, niacyna (witamina B3) 15mg NE (94%)*, witamina B5 6mg (100%)*,
witamina B6 1,9mg (136%)*, witamina B12 3,5mcg (140%)*, beta-karoten (ekw. witamina A) 334mcg RE (42%)*, witamina C 110mg
(138%)*, witamina D3 5mcg (100%)*, witamina E 13mg alfa-TE (108%)*, żelazo 15mg (107%)*, jod 100mcg (67%)*, wapń 200mg (25%)*,
magnez 90mg (24%)*, cynk 10mg (100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Przeciwwskazania: nie stosować razem z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi ani przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik
preparatu.

Ważne wskazówki:
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.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Nie zawiera laktozy ani glutenu.
Preparat moze być stosowany przez chorych na cukrzycę.
Produkt zawiera olej rybi.
Produkt zawiera olej sojowy.

Producent:
Queisser Pharma
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Germany.
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