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Doppelherz aktiv Mama, 60 kapsułek ciąża kobieta
 

cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent QUISSER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

kwas foliowy – potrzebny dla prawidłowego rozwoju łożyska oraz płodu,

jod – potrzebny do rozwoju mózgu i późniejszego prawidłowego funkcjonowania intelektualnego dziecka,

żelazo – tworzące czerwone krwinki i odpowiadające za dotlenienie organizmu,

witamina C – wspierająca układ odpornościowy, a także prawidłowe stan skóry, zębów i dziąseł,

witamina D – warunkująca prawidłowy rozwój kości i zębów,

witamina E - pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli nadmierną ilością wolnych rodników,

witaminy z grupy B – wspierające rozwój układu nerwowego u dziecka,

magnez – wspomagający pracę mięśni macicy,

cynk – odpowiadający za zdrową skórę, włosy, paznokcie i kości, a także przyczyniający się do podtrzymania prawidłowych funkcji
układu rozrodczego,

wapń – potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów, dodatkowo wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, przekaźnictwa
nerwowego i enzymów trawiennych.

kwas foliowy – potrzebny dla prawidłowego rozwoju łożyska oraz płodu,

jod – potrzebny do rozwoju mózgu i późniejszego prawidłowego funkcjonowania intelektualnego dziecka,
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 żelazo – tworzące czerwone krwinki i odpowiadające za dotlenienie organizmu,

witamina C – wspierająca układ odpornościowy, a także prawidłowe stan skóry, zębów i dziąseł,

witamina D – warunkująca prawidłowy rozwój kości i zębów,

witamina E - pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli nadmierną ilością wolnych rodników,

witaminy z grupy B – wspierające rozwój układu nerwowego u dziecka,

magnez – wspomagający pracę mięśni macicy,

cynk – odpowiadający za zdrową skórę, włosy, paznokcie i kości, a także przyczyniający się do podtrzymania prawidłowych funkcji
układu rozrodczego,

wapń – potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów, dodatkowo wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, przekaźnictwa
nerwowego i enzymów trawiennych.

Wskazania

Preparat pomaga uzupełnić dietę w składniki odżywcze niezbędne podczas ciąży i karmienia piersią. Dostarcza zestaw składników
rekomendowanych do stosowania w ciąży: DHA, kwas foliowy, żelazo, jod, magnez i cynk.

Działanie

Skład preparatu został starannie dobrany do potrzeb kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących, uwzględniając aktualny stan
wiedzy na ten temat:

Wspomaga rozwój siatkówki oka i mózgu płodu oraz niemowląt (DHA).

Jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju łożyska i płodu (kwas foliowy).

Wspomaga wytwarzanie hemoglobiny (żelazo) oraz prawidłową budowę kości i zębów (wapń, wit. D, magnez).

Wzmacnia układ nerwowy kobiety (jod, wit. B1, B6) i zapobiega zmęczeniu (żelazo, magnez, wit. C, B5, B12, biotyna, niacyna, kwas
foliowy).

Wspomaga zdrowie i wygląd skóry (jod, cynk, wit. A, C, B2, biotyna, niacyna).

Zalecana do spożycia dzienna porcja

2 kapsułki dziennie z posiłkiem. Dawkę dzienną najlepiej rozłożyć na 2 posiłki (po 1 kaps.). Nie stosować na czczo. Zaleca się stosowanie
od miesiąca przed planowaną ciążą, do zakończenia karmienia piersią.

Skład

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

Dzienna porcja - 2 kapsułki

Składniki: Ilość (*%RWS)

kwasy tłuszczowe DHA: 200 mg
kwasy tłuszczowe EPA: 44 mg
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 Kwas foliowy (wit. B9): 600 µg (300%)
Biotyna (wit. B7): 60 µg (120%)
Tiamina (wit. B1): 1,2 mg (109%)
Ryboflawina (wit. B2): 1,5 mg (107%)
Niacyna (wit. B3): 15 mg (94%)
Kwas pantotenowy (wit. B5): 6 mg (100%)
Witamina B6: 1,9 mg (136%)
Witamina B12: 3,5 µg (140%)
wit. A (beta-karoten): 334 µg (42%)
Witamina C: 110 mg (138%)
witamina D: 5 µg (100%)
Witamina E: 13 mg (108%)
Żelazo: 15 mg (107%)
Jod: 100 µg (67%)
Magnez: 90 mg (24%)
Wapń: 200 mg (25%)
Cynk: 10 mg (100%)

*%RWS- Referencyjne Wartości Spożycia

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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