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Doppelherz aktiv Mama Premium kaps. 60kaps
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 60 kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz Aktiv Mama Premium, kapsułki, 60 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Mama PREMIUM - suplement diety przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Składniki
kapsułka brązowa: olej rybi (co najmniej 46% DHA+10% EPA), żelatyna, olej sojowy rafinowany, fumaran żelaza (Fe II), subst.
utrzymująca wilgoć: glicerol, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, emulgator:
lecytyna sojowa, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), kwas foliowy (wit.B9), jodek potasu (I),
cholekalcyferol (wit. D), cyjanokobalamina (wit. B12).

kapsułka żółta: olej rybi (co najmniej 46% DHA+10% EPA), żelatyna, tlenek magnezu (Mg), subst. utrzymująca wilgoć: glicerol,
emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz lecytyna sojowa, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, barwniki: ryboflawina i
dwutlenek tytanu, cholekalcyferol (wit. D).

Składniki 2 kapsułki (żółta i brązowa)/% RWS*
Kwasy tłuszczowe DHA 600 mg/---
Kwasy tłuszczowe EPA 130 mg/---
Magnez 100 mg/27%
Żelazo 26 mg/186%
Jod 200 µg/133%
Witamina D 50 µg/1000%
Witamina B6 0,7 mg/50%
Kwas foliowy (witamina B9) 400 µg/200%
Witamina B12 1,25 µg/50%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Produkt bezglutenowy.

Produkt bez laktozy.

Masa netto
75 g

Właściwości składników
Kwasy tłuszczowe DHA wspomaga rozwój mózgu i oczu u dziecka.

Kwas foliowy (witamina B9) wspomaga prawidłowy rozwój łożyska i płodu.

Jod wspomaga prawidłowe funkcje poznawcze i neurologiczne.

Żelazo wspomaga w tworzeniu krwinek czerwonych i zaopatrzeniu tkanek w tlen.

Witamina D wspomaga prawidłowy rozwój kości i zębów.

Magnez pomaga w prawidłowej kurczliwości mięśni co pozytywnie pływa na pracę mięśni macicy.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka brązowa z solidnym śniadaniem lub obiadem, 1 kapsułka żółta z kolacyną.

Zaleca się stosowanie od miesiąca przed planowaną ciążą, do zakończenia karmienia piersią.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie łączyć z innymi preparatami zawierającymi żelazo lub witaminę D.

Żelazo może powodować ciemne zabarwienie stolca.

Osoby o wrażliwym żołądku powinny zażywać brązową kapsułkę po dużym posiłku.

Preparat może być stosowany przez kobiety chore na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg
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Galeria
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