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ACTI VITA-MINER PRENATAL + DHA 30 tabletek + 30
kapsułek
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisBogaty zestaw witamin i minerałów przygotowany z myślą o kobietach w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz karmiących piersią.
Zawiera aż 20 witamin i minerałów i 2 kwasy OMEGA-3. w tym rekomendowane składniki takie jak: kwas foliowy, magnez, żelazo, jod,
DHA.Produkt został opracowany z myślą o kobietach będących w ciąży oraz kobietach karmiących piersią. Właściwie dobrane składniki
preparatu uzupełniają codzienną dietę w witaminy i minerały. Foliany, do których należy kwas foliowy biorą udział w procesie podziału
komórek oraz przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. Ponadto pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów
oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe grupy omega-3, tj. kwas
eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca (1). Kwas DHA
przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz utrzymania prawidłowego widzenia (2). Spożywanie kwasu
dokozaheksaenowego (DHA) przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu i oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią (3).(1)
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.(2) Korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 250 mg DHA dziennie.(3) Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane
dzienne spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj.: 250 mg DHA i kwasu eikozapentaenowego (EPA).Sposób
użycianależy przyjmować jedną tabletkę i jedna kapsułkę dziennie w czasie posiłku, popijając wodą.Skład20 witamin i minerałów
(tabletka) oraz kwasy DHA i EPA (kapsułka)Witaminy i minerały 1 tabletka dziennie zawiera % referencyjnej wartości spożyciaBeta-
karoten 3 mgWitamina D 10 μg 200%Witamina E 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 83%Tiamina 1,66 mg 151%Ryboflawina 2 mg
143%Witamina B6 2,2 mg 157%Witamina B12 1,2 μg 48%Witamina C 100 mg 125%Kwas foliowy 400 μg 200%Kwas pantotenowy 10,3
mg 172%Niacyna 17,8 mg ekwiwalentu niacyny 111%Biotyna 150 μg 300%Wapń 200 mg 25%Magnez 58,2 mg 16%Cynk 15 mg
150%Selen 20 μg 36%Jod 150 μg 100%Żelazo 28 mg 200%Mangan 1 mg 50%Miedź 1 mg 100%*odpowiada 500 μg ekwiwalentu
retinolu, co stanowi 63% referencyjnej wartości spożycia dla witaminy A.
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