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Feminovit, witaminy i minerały DHA dla kobiet w ciąży,
karmienie piersią, 30 kapsułek
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SALVUM

Opis produktu
 

Feminovit + DHA 30kaps.
 

Feminovit + DHA Suplement diety dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Składniki:

Olej rybi, żelatyna wolowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, kwas L-askorbinowy (witamina C), olej palmowy, olej kokosowy,
substancja zagęszczająca: wosk pszczeli żółty, żelazo elementarne (Ferronyl®), octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), amid kwasu
nikotynowego (niacyna), emulgator: lecytyna sojowa, tlenek cynku, L-selenometionina, glukonian miedzi (II), D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy), cyjanokobalamina (witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy (witamina B1),
ryboflawina (witamina B2), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), cholekalcyferol (witamina D), jodan potasu, molibdenian (VI)
sodu, D-biotyna,, substancja zagęszczająca: dwutlenek krzemu,, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Substancje odżywcze: (zawartość w 1 kapsułce, ZDS)

Kwasy omega-3 (DHA), 200 mg, --
Kwasy omega-3 (EPA), 43 mg, --
Kwas foliowy, 400 mcg, 200%
Witamina B1 (tiamina), 1,4 mg, 127%
Witamina B2 (ryboflawina), 1,5 mg, 107%
Witamina B3 (niacyna), 18 mg, 113%
Witamina B6, 1,8 mg, 129%
Witamina B12, 2,6 mcg, 104%
Witamina D, 10 mcg, 200%
Biotyna, 50 mcg, 100%
Kwas pantotenowy, 6 mg, 100%
Witamina C, 80 mg, 100%
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Witamina E, 15 mg, 125%
Żelazo, 27 mg, 193%
Jod, 150 mcg, 100%
Cynk, 11 mg, 110%
Selen, 60 mcg, 109%
Miedź, 1000 mcg, 100%
Molibden, 50 mcg, 100%

ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie (dotyczy witamin i składników mineralnych)

Masa netto: 29,22 g

Właściwości składników:

Feminovit + DHA to zestaw niezbędnych witamin i składników mineralnych połączony z kwasami Omega-3, stworzony z myślą o
zwiększonych potrzebach żywieniowych kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Suplement diety Feminovit + DHA to zestaw 11 witamin,
6 składników mineralnych oraz kwasów Omega-3 zamkniętych w jednej małej kapsułce. To pierwszy na polskim ryku preparat
zawierający m.in. żelazo elementarne Ferronyl® o wysokiej przyswajalności oraz aż 200 mg kwasu dokozaheksaenowego (DHA).

Zalecane dzienne spożycie:

Zaleca się stosować 1 kapsułkę dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

 

Producent: LABORATORIES SALVUM, Pionierska 23, Janowice Wielkie
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