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MAMADHA PREMIUM + kaps. 60 kaps.
 

Cena: 69,89 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Działanie: 
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego zawierający DHA, kwas foliowy, jod, witaminę D3 i magnez.
Właściwości, ze względu na które stosowanie preparatu jest uzasadnione oraz uzasadnienie jego stosowania: Mamadha - zawiera
zrównoważoną kompozycję DHA, witamin i minerałów - składników, które wspierają organizm kobiety karmiącej i w ciąży oraz
prawidłowy rozwój płodu i ciąży. DHA - kwas dokozaheksaenowy wchodzi w skład fosfolipidów budujących elementy układu nerwowego
i siatkówki oka. Spożywany przez matkę przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego
widzenia u dziecka. Kwas foliowy - pomaga w prawidłowej produkcji krwi, bierze udział w procesie podziału komórek oraz pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Kwas foliowy przyczynia się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. Jod
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy oraz prawidłowej produkcji hormonów tarczycy u matki i płodu. Pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Zaspokojenie przez matkę zwiększonego zapotrzebowania na jod wpływa na
utrzymanie odpowiedniego czasu trwania ciąży. Witamina D3 - 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
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu odpornościowego, bierze też udział w procesie podziału komórek. Magnez –
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni, pomaga również w utrzymaniu zdrowych kości.

Wskazania: 
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w warunkach znacznego
niedoboru składników odżywczych związanych ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem u kobiet karmiących oraz w okresie ciąży z
wysokim ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego. Preparat jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących.

Przeciwwskazania:
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
leku.

Działania niepożądane: 
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Spożycie w nadmiernej ilości może mieć efekt przeczyszczający.

Dawkowanie:
Sposób użycia: 2 kapsułki dziennie podczas posiłku lub wg wskazań lekarza. Preparat jest przyjmowany tylko pod nadzorem lekarza.
Preparat jest środkiem spożywczym niekompletnym pod względem odżywczym i nie może być stosowany jako jedyne źródło
pożywienia. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C., w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
Opakowanie zawiera netto 60,90 g, 60 kapsułek.

Interakcja: Brak.

Substancja czynna: Składniki: olej rybi (źródło DHA), żelatyna, tlenek magnezu, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, substancja
zagęszczająca - wosk pszczeli, substancja zagęszczająca - dwutlenek krzemu, laktoza, emulgator - lecytyna słonecznikowa, nośnik - E
555, witamina D3 (cholekalcyferol), barwnik - E171, kwas foliowy, jodek potasu, barwnik - E120, barwnik - E172. Porcja (2 kapsułki)
zawiera: kwas foliowy 400 mcg, witaminę D3 50 mcg (2000 j.m.), magnez 200 mg, jod 200 mcg.
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