Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

MAMADHA PREMIUM PLUS 60 kapsułek, planowanie ciąży,
ciąża
Cena: 21,52 PLN
Opis słownikowy
Producent

ADAMED

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Opis

Suplement diety dla kobiet planujących ciążę, w ciąży oraz karmiących piersią
60 kapsułek
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Odporność dziecka kształtuje się już w łonie matki, a jego układ odpornościowy rozwija się zazwyczaj aż do 12. roku życia, kiedy to
osiąga pełną dojrzałość.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW

DHA 800 mg
Kwas foliowy i L-metyfolian wapnia 400 ug
Jod 200 ug
Witamina D3 2000 j.m. (50 ug)

BEZ SZTUCZNYCH BARWNIKÓW

TE SAME REKOMENDOWANE SKŁADNIKI W NOWEJ CZARNEJ KAPSUŁCE

NAJLEPSZY BEZPIECZNY SKŁAD1
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WYJĄTKOWY CZARNY KOLOR DZIĘKI NATURALNEMU BARWNIKOWI

TYLKONATURALNY CHLOROFIL

WSZYSTKIE SKŁADNIKI W TEJ SAMEJ KAPSUŁCE

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 KAPSUŁKI DZIENNIE

Zawiera składniki o potwierdzonym pozytywnym wpływie na matkę i dziecko, rekomendowane przez PTGiP1

KIEDY ZALECANA JEST SUPLEMENTACJA

U KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ
Warto wprowadzić dobre nawyki żywieniowe i włączyć optymalną suplementację diety już na tym etapie.

U KOBIET W CIĄŻY
W trosce o prawidłowy rozwój płodu, odpowiednia i wsparta zdrową suplementacją dieta ma kluczowe znaczenie.

Plik wygenerowano: 29-11-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

U KOBIET KARMIĄCYCH
Prawidłowa suplementacja może mieć pozytywny wpływ na rozwój karmionego piersią dziecka.

MAMA DHA Premium+ to uzupełnienie diety każdej kobiety, która planuje zajście w ciążę, jest już w ciąży lub karmi piersią nowo
narodzone dziecko. Zawiera największą ilość DHA* (kwas dokozaheksaenowy)

SKŁAD W 2 KAPSUŁKACH
Zawiera składniki o potwierdzonym pozytywnym wpływie na matkę i dziecko, rekomendowane przez PTGiP1
Mamadha Premium+ zawiera odpowiednio dobraną kompozycję DHA, witamin i minerałów - składników, które wspierają organizm
kobiety planującej ciążę, w ciąży i karmiącej piersią oraz prawidłowy rozwój płodu i dziecka karmionego piersią.

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).

Uzupełniające spożycie kwasu foliowego zwiększa poziom folianów u matki. Niski poziom folianów u matki jest czynnikiem ryzyka
rozwoju wad cewy nerwowej u rozwijającego się płodu (Aby oświadczenie mogło być stosowane podaje się informację że produkt
przeznaczony jest dla kobiet w wieku rozrodczym, a korzystny efekt występuje w przypadku codziennego uzupełniającego spożycia
dawki wynoszącej 400 μg kwasu foliowego przez co najmniej jeden miesiąc przed poczęciem i maksymalnie trzy miesiące po poczęciu.)

Jest ważna 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.
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Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i utrzymania prawidłowych funkcji poznawczych. Podczas ciąży
i karmienia piersią wzrasta zapotrzebowanie na jod.

Szukasz więcej sprawdzonych informacji? ZAPRASZAMY na naszą nową stronę.
www.mamadha.pl
ODWIEDŹ również
www.listydomamy.pl

Zawartość DHA w jednej kapsułce / tabletce2

Dla rozwoju układu odpornościowego najważniejsze są pierwsze lata życia.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu ukladu odpornościowego.

Zalecane spożycie: 2 kapsułki dziennie podczas posiłku lub wg wskazań lekarza
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OCENY PRODUKTU

Zawierają korzystne dla maluszka kwasy omega i inne miktoelementy. Stosowałam podczas ciąży jak i teraz podczas karmienia piersią
maluszka. Polecam gorąco

Witaminy bardzo fajne, bardzo dobrze przyswajalne, żadnych skutków ubocznych. Dziennie dwie tabletki w kształcie kapsułek. Polecam
bardzo.

4,9/5
Średnia ocena użytkowników na ceneo.pl

Wypróbuj też MAMA DHA

Jeśli planujesz ciążę, jesteś w ciąży, karmisz piersią
Pobierz ulotkę
PRZECZYTAJ ULOTKĘ
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Czym jest MAMA DHA Premium+?

MamaDHA Premium+ to suplement diety w postaci kapsułek zawierający w składzie olej rybi będący naturalnym źródłem kwasów
tłuszczowych omega-3, w tym kwasu eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA). Dodatkowo formuła produktu została
uzupełniona o wysoką zawartość witaminy D i kwasu foliowego oraz składniki mineralne (jod). W preparacie zastosowano dwa źródła
folianów: kwas pteroilomonoglutaminowy oraz L‑metylofolian wapnia. Skład produktu MamaDHA Premium+ został dobrany z myślą
o uzupełnieniu codziennej diety kobiet planujących dziecko, będących w ciąży jak również mam karmiących piersią.

Składniki

Olej rybi (źródło DHA i EPA), żelatyna wołowa, substancja wypełniająca: tlenek magnezu, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol,
substancja zagęszczająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, emulgator: lecytyna słonecznikowa, substancja przeciwpieniąca:
kwasy tłuszczowe, cholekalcyferol (witamina D3) w oleju MCT, barwnik: dwutlenek tytanu, jodan potasu (jod), kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), L‑metylofolian wapnia (kwas foliowy), barwnik: karmin, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza. 2
kapsułki zawierają: olej rybi 1143 mg, w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) 800 mg i kwas eikozapentaenowy (EPA) 68 mg, witamina D
50 µg (2000 j.m.) (1000%)**, kwas foliowy 400 µg (200%)**, kwas pteroilomonoglutaminowy 200 µg, L‑metylofolian wapnia 200 µg, jod
200 µg (133,3%)**.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.
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Zastosowanie

Uzupełnienie diety dla kobiet planujących ciążę, w okresie ciąży oraz karmiących piersią.

Ważne wskazówki

Należy poinformować lekarza o przyjmowanych suplementach diety podczas każdej wizyty lekarskiej. 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. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Zawartość netto

60 g (60 kapsułek)

* Spośród sprzedawanych w Polsce wieloskładnikowych suplementów diety dla kobiet w ciąży (Raport IQVIA Dataview MAT/01/2022).
**RWS - Referencyjna Wartość Spożycia 1.Skład zgodny z rekomendacjami PTGiP; https://www.ptgin.pl/rekomendacje-ptgip-0 (dostęp:
30.01.2022 r.) 2. http://indeks.mp.pl/leki (dostęp: 20.01.2022).

Producent
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Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów
MAP/10044/02/22

WłaściwościMAMADHA PREMIUM PLUS 60 kapsułekMamadha Premium + zawiera odpowiednio dobraną kompozycję DHA, witamin i
minerałów składników, które wspierają organizm kobiety planującej ciążę, w ciąży i karmiącej piersią oraz prawidłowy rozwój płodu i
dziecka karmionego piersią.DHA (kwas dokozaheksaenowy) spożywany przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu oraz oczu u
płodu i niemowląt karmionych piersią.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).Foliany (kwas
pteroilomonoglutaminowy oraz L-metylofolian wapnia) pomagają w prawidłowej produkcji krwi, biorą udział w procesie podziału
komórek oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów
tarczycy oraz prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i utrzymania
prawidłowych funkcji poznawczych.Witamina D jest ważna 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 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni, pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości.Zalecane spożycie2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku.WażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji.SkładnikiZawartość w 2 kapsułkach: Olej rybi - zródło kwasów tłuszczowych OMEGA 3 - 1143 mg. W tym kwas
dokozaheksaenowy (DHA) 800 mg. Kwas eikozapentaenowy (EPA) 68 mg. Kwas foliowy - 400,00 μg. w tym : kwas
pteroilomonoglutaminowy - 200 μg, L-metylofolian wapnia 200 μg. Witamina D 25 μg (1000 j. m.) Jod 200 μg;ProducentAdamed
Pharma S.A.Pieńków ul. M. Adamkiewicza 6A05-152 Czosnów
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