
 
 

Sundose For Future Mums 

Suplement diety. Produkt może zawierać składniki odzwierzęce (laktoferynę z 
mleka) oraz soję. 

 
    Oświadczenia zdrowotne: 

• Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym 
funkcjonowaniu tarczycy. 

• Foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. 
• Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi. 
• Spożywanie kwasu dokozaheksaenowego (DHA) przez matkę wspomaga prawidłowy 

rozwój oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią. Korzystny efekt występuje w 
przypadku spożycia 200 mg DHA dziennie oprócz zalecanego dziennego spożycia kwasów 
tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj . 250 mg DHA i kwasu eikozapentaenowego (EPA). 

• Spożywanie kwasu dokozaheksaenowego (DHA) przez matkę przyczynia się do 
prawidłowego rozwoju mózgu płodu i niemowląt karmionych piersią. Korzystny efekt 
występuje przy dziennym spożyciu 200 mg DHA oprócz zalecanego dziennego spożycia 
kwasów tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj. 250 mg DHA i kwasu eikozapentaenowego 
(EPA). 

• Uzupełniające spożycie kwasu foliowego zwiększa status kwasu foliowego u matki. Niski 
poziom kwasu foliowego u matki jest czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u 
rozwijającego się płodu. Populacją docelową są kobiety w wieku rozrodczym, a korzystne 
działanie uzyskuje się przy uzupełniającym dziennym spożyciu kwasu foliowego w 
wysokości 400 μg przez co najmniej jeden miesiąc przed i do trzech miesięcy po 
zapłodnieniu. 

• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych. 

Zawartość opakowania:  

Słoiczek z kwasami Omega 3: 60 kapsułek miękkich. 

Słoiczek z Jodem, cynkiem, Kwasem foliowym, inozytolem i wit. D3 :.  60 kapsułek twardych. 

 

Kapsułka Miękka 1
Dzienna porcja 

3EPA 660 mg 

4DHA 440 mg 

 

Kapsułka Twarda 1
Dzienna porcja 

2 RWS 

Cynk 10 mg 100% 

Witamina D 2000 IU 1000% 

Jod 50 µg 33,3%  

Kwas foliowy 200 µg 100% 

Kwas foliowy metylowany 200 µg 100% 

Mio-inozytol 700 mg - 

 

1
Dzienna porcja –2 Kapsułki miękkie, 2 Kapsułki twarde. 

2 RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. 

3EPA - Kwas Eikozapentaenowy. 

4DHA - Kwas Dokozaheksaenowy. 

    Zalecana dzienna porcja do spożycia 

2 x Kapsułka miękka / dzień. 

2 x Kapsułka twarda / dzień. 
Kapsułki należy popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w 

ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej 

diety. 

Składniki: 

Kapsułka miękka: olej rybi (33% EPA/22% DHA), składnik otoczki: 
żelatyna, gliceryna, woda; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli. 

Kapsułka twarda: mio-inozytol, glukonian cynku, jodek potasu, 
glukozamino 5MTHF,  kwas pteroilomonoglutaminowy,  cholekalcyferol, 
składnik otoczki: hydroksypropylometyloceluloza. 

Najlepiej spożyć przed: Patrz data na opakowaniu jednostkowym. 

 



 

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Chronić przed 
dziećmi. 

Uwaga: 

Przeciwskazanie - nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej i 

zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 

Masa netto: 120,85 g 

Wyprodukowano przez: 
Sundose sp. z o.o. 
Ul. Vetterów 1 
20-277 
Lublin. 


