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MAMADHA 60 kapsułek
 

Cena: 32,91 PLN

Opis słownikowy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościMamadha zawiera odpowiednio dobraną kompozycję DHA, witamin i minerałów - składników, które wspierają organizm
kobiety planującej ciążę, w ciąży i karmiącej piersią oraz prawidłowy rozwój płodu.DHA – kwas dokozaheksaenowy wchodzi w skład
fosfolipidów budujących elementy układu nerwowego i siatkówki oka. Spożywany przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu
oraz oczu u płodu. 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).Kwas foliowy pomaga w prawidłowej
produkcji krwi, bierze udział w procesie podziału komórek oraz wspomaga odpowiednie funkcjonowanie układu odpornościowego. Jest
to składnik, którego nie może zabraknąć w diecie kobiet ciężarnych i karmiących. Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy
oraz prawidłowej produkcji hormonów tarczycy. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i utrzymania
prawidłowych funkcji poznawczych. Podczas ciąży i karmienia piersią znacząco wzrasta zapotrzebowanie na jod.Witamina D pomaga w
prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia oraz fosforu. Jest to ważne dla utrzymania zdrowych kości matki, a także
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dziecka. Witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego,
bierze też udział w procesie podziału komórek. Magnez reguluje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, wpływa również na prawidłową
gospodarkę mineralną kości.Mamadha ułatwia prawidłowe zaopatrzenie organizmu w kwasy tłuszczowe Omega3, kwas foliowy,
witaminę D, jod, magnez, w przygotowaniu do ciąży oraz w czasie ciąży i karmienia piersią.Zalecane spożycie2 kapsułki dziennie
podczas posiłkuWażneNie przekraczać zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia.SkładnikiZawartość w 2 kapsułkach: Olej rybi - zródło
kwasów tłuszczowych OMEGA 3 - 857 mg. W tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) 600 mg. Kwas eikozapentaenowy (EPA) 50 mg. Kwas
foliowy - 400,00 μg. Witamina D 25 μg (1000 j. m.) Jod 200 μg; Magnez 200 mgProducentAdamed Pharma S.A.
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