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MUMOMEGA 30 kapsułek
 

Cena: 49,29 PLN

Opis słownikowy

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościMUMOMEGA 30 kapsułekmumomega® zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, w ilościach
zalecanych dla kobiet w ciąży i karmiących. Kwasy te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przyjmując
mumomega® w czasie ciąży i karmienia dbasz nie tylko o Swoje zdrowie i dobre samopoczucie, ale przede wszystkim o zdrowie
Twojego Dziecka.mumomega®, to jedyny naturalny preparat dla kobiet zawierający unikalną kombinację kwasów omega-3 i omega-6,
który posiada Pozytywną Opinię Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do stosowania:przed ciążą,w trakcie ciąży,w okresie
laktacji.PrzedJeśli myślisz o zajściu w ciążę warto wcześniej wzbogacić swoją dietę o omega-3 i omega-6 tak, by w Twoim organizmie
zbudować odpowiednie zapasy dla Ciebie i Twojego Dziecka. Na około 3 miesiące przed planowaną ciążą przyjmowanie mumomega®
pozwoli Ci osiągnąć ten cel.PodczasZ badań wiemy, że podczas ciąży możesz stracić aż 50% nagromadzonych zapasów kwasów
tłuszczowych, a podczas karmienia piersią - od 50 do 80 mg tych ważnych dla organizmu substancji każdego dnia.Okres oczekiwania na
Twoje Dziecko oraz czas karmienia - są to więc chwile, w których powinna towarzyszyć Ci mumomega®. Dzięki odpowiedniej kombinacji
omega-3 i omega-6 zapewnisz Sobie oraz Dziecku właściwą ilość tych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
składników.Największe zapotrzebowanie na omega-3 DHA w celu rozwoju Ośrodkowego Układu Nerwowego występuje w III trymestrze
ciąży.PoUzupełnienie niedoborów kwasów tłuszczowych utraconych podczas ciąży i karmienia może zająć Tobie nawet około 26
tygodni! Stosując mumomega® przez okres 6 miesięcy po zakończeniu karmienia piersią możesz uzupełnić możliwe niedobory
omega-3 i omega-6 powstałe w wyniku ciąży i karmienia piersią.Spożywanie kwasu DHA przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój
mózgu i oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią.mumomega® posiada Pozytywną Opinię Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego.Substancje zawarte w mumomega® , to przede wszystkim składniki ważne dla rozwoju mózgu oraz ostrości widzenia
Twojego Dziecka.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.WażneNie przekraczać zalecanej dziennej porcji.SkładnikiOlej
z ryb, żelatyna, olej z wiesiołka (Oenothera Biennis), substancja wiążąca (glicerol), przeciwutleniacz (alfa-tokoferol).1 kapsułka zawiera:
olej z ryb: (w tym Omega-3: kwas eikozapentaenowy (EPA) 42mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 300mg), olej z wiesiołka 150mg (w
tym Omega-6: kwas gamma-linolenpwy (GLA) 15mg, kwas arachidowy (AA) 8,4mg), naturalna witamina E
2,8mg.ProducentProducentVifor SA, SzwajcariaDystrybutorQpharma Sp.z.o.o.,ul. Wichrowa 7F/10,04-682 Warszawa.
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