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Mami Calm és un complement alimentari indicat com a complement vitamínic per a dones que volen
quedar-se embarassades, per a embarassades i per prevenir problemes en el desenvolupament del fetus.

DESCRIPCIÓ

Què és Mami Calm i per a què serveix?

Mami Calm Naturlider e sun complement alimentari per donar suport a la fertilitat d'aquelles dones que
volen quedar-se embarassades, com a suplementació en dones embarassades i per prevenir problemes de
desenvolupament del fetus durant l'embaràs. 

Quins són els ingredients de Mami Calm Naturlider?

Els ingredients de Mami Calm Naturlider són:

Agent de càrrega (Midó de patata)
agent de recobriment (Hidroxipropilmetilcel·lulosa*)
Citrat de Zinc 48,39 mg (Zinc 15 mg)
Vitamina D3 d'origen vegetal (Colecalciferol 100.000 UI/g) 6 mg (Vitamina D 15 μg)
aigua purificada*
gelificant (Goma Gellán*)
Quatrefolic® (àcid (6S)-5-metiltetrahidrofòlic, sal de glucosamina) 400 μg (Àcid fòlic 200 μg)
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,5 μg

*Components de la càpsula.

Quines són les propietats de Mamicalm Naturlider?

Les propietats de Mamicalm Naturlider són:

Conté ingredients de gran importància per a la fertilitat femenina i el correcte desenvolupament del fetus:

Àcid  fòlic:  és  determinant  per  al  bon  desenvolupament  del  tub  neural  (part  de  l'embrió  que
constituirà el cervell i la
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medul·la espinal).
Vitamina D: contribueix notablement a afavorir l'assimilació de calci i la mineralització òssia.
Vitamina B12: ajuda a prevenir-ne possibles mancances, ia mantenir un adequat rendiment físic i
intel·lectual.
Zinc: contribueix a la fertilitat i reproducció normals.

Quines són les indicacions de Mamicalm Naturlider?

Mami Calm Naturlider està indicat per a:

Prevenció de problemes de desenvolupament del fetus durant l'embaràs.
Suplementació en dones que s'estan preparant per a un embaràs.
Suport a la fertilitat en dones que volen quedar embarassades.

Quina és la posologia de Mami Calm?

La posologia de Mamicalm és una càpsula al dia, amb un got d'aigua.
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