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INTERCELL PHARMA Fetusan plus Omega-3 - Intercell 72
kapsułki
 

Cena: 150,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 72 kaps.

Postać kaps.

Producent MITO-PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPreparat dla kobiet przygotowujących się do ciąży, będących w ciąży i karmiących piersią.Najwyższej czystości
kompleks17 witamin i składników mineralnych uzupełniony o kwas foliowy oraz kwasy Omega 3 wspierający organizm w czasie ciąży
(suplement diety)Dlaczego preparat Fetusan® plus Omega-3? Zawiera aż 17 witamin i składników mineralnych: kwas foliowy, witaminę
B1, B2, B3, B6, B12, kwas pantotenowy, biotynę, magnez, cynk, jod, żelazo, witaminę C, wapń, witaminę D, beta-karoten, oraz witaminę E
Oprócz „klasycznej” postaci kwasu foliowego (400 µg) zawiera także aktywną biologicznie i nadającą się do bezpośredniego
wykorzystania formę metylowaną tego związku (400 µg) Preparat zawiera kapsułki z najwyższej jakości kwasami tłuszczowymi
omega-3 w idealnych proporcjach DHA (220 mg) do EPA (530 mg)Preparat zawiera odpowiednio dobrane ilości dwóch bardzo istotnych
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3: DHA(dokozaheksaenowy) - 220mg, oraz EPA (eikozapentaenowy) -
530mg.Źródłem kwasów tłuszczowych w preparacie jest wysoko oczyszczony olej rybny z sardeli i sardynek, a dzięki zawartości
naturalnego antyoksydantu jakim jest witamina E kwasy tłuszczowe mają zapewnioną ochronę przed szkodliwym procesem
utlenianiaDlaczego kwasy tłuszczowe EPA oraz DHA są tak ważne?Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA)
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. Ponadto kwas dokozaheksaenowy (DHA) wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie mózgu oraz wspiera utrzymanie prawidłowego widzenia.Warto pamiętać, iż korzystne działanie możemy uzyskać już w
przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie. Preparat zawiera wysokie stężenie magnezu (300 mg) Już jedna kapsułka Fetusan®
plus omega-3 dziennie, pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania organizmu na mikroskładniki odżywcze Nie zawiera dodatków
zakłócających aktywność substancji odżywczychZalecane spożycieKażde opakowanie preparatu Fetusan plus Omega 3 składa się z
blistrów podzielonych na dwie części kolorystyczne. Na jednej stronie każdego z nich znajdują się 4 kapsułki wieloskładnikowe (kapsułka
biało – żółta), na drugiej zaś 4 kapsułki z kwasami Omega-3 (kapsułka żółta, oleista).Przyjmować 1 raz dziennie 1 kapsułkę
wieloskładnikową razem z 1 kapsułką z kwasami Omega-3. Preparat należy przyjmować w trakcie posiłku i popić dostateczną ilością
płynu.WażneNie stosować u osób uczulonych na ryby.SkładnikiKapsułki z mikroskładnikami odżywczymi: tlenek magnezu (magnez),
węglan wapnia (wapń), substancja glazurująca: hydroksypropylometylocelulozy, diglicynian żelaza (żelazo) kwas l -askorbinowy
(witamina C), octan D-alfa-tokoferylu (witamina E), jodek potasu (jod), diglicynian cynku (cynk), kwas nikotynowy (niacyna), D-
pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), beta-karoten (witamina A), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cholekalcyferol
(witamina D), ryboflawina (ryboflawina), chlorowodorek tiaminy (tiamina), sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego
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(kwas foliowy), kwas pteroilomonoglutanowy (kwas foliowy), d-biotyna (biotyna), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych. metylokobalamina (witamina B12).Kapsułki z kwasami tłuszczowymi omega – 3: koncentrat oleju rybiego z
anchois i sardynek, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol (gliceryna), woda oczyszczona, przeciwutleniacz: mieszanina
tokoferoli.Skład zalecanej dziennej porcji:Substancja 1 kapsułka z mikroskładnikami odżywczymi

Biotyna 150 µg (300%*)
Witamina C 30mg (37,5%*)
Witamina E 15 mg (125%*)
Witamina D 20 µg /800 I.U.**/ 400%*
Kwas foliowy 800 µg (400%*)
Witamina B6 4 mg (286%*)
Kwas pantotenowy 12 mg (200%*)
Witamina A 2 mg (42%*)
Tiamina 2 mg (182%*)
Ryboflawina 3,2 mg (229%*)
Niacyna 17 mg (106%*)
Witamina B12 5 µg (200%*)
Wapń 60 mg (7,5 %*)
Żelazo 15 mg (107 %*)
Magnez 300 mg (80%*)
Cynk 5 mg (50%*)
Jod 200 µg (133%*)
 1 kapsułka z kwasami tłuszczowymi omega-3
EPA (kwas eikozapentaenowy) 530 mg
DHA (kwas dokozaheksaenowy) 220 mg
* RWS - Referencyjna wartość spożycia I.U. – jednostki

międzynarodoweProducentWyprodukowane w Niemczech przez:INTERCELL Pharma GmbHAltlaufstrasse 42D – 85635
HöhenkirchenDeutschlanddlaMITO-CELLDOROTA KRAWCZYKSikorskiego 2266-400 Gorzów Wlkp.
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