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Wszystkie witaminy i minerały biorą udział w setkach
reakcji metabolicznych komórek i ich niedobór lub nadmiar może objawiać się na
wiele sposobów.
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Zaburzenia pracy tarczycy mogą odbić się na zdrowiu
kobiety, ale też mają wpływ na przebieg ciąży, na płód
i często sam poród. W niedoczynności tarczycy często
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Niegazowana woda źródlana dla niemowląt
i dzieci, o niskim stopniu mineralizacji i małej
zawartości sodu. Dopasowana do małych rączek
składem i wygodnym opakowaniem - 0,5 l
Mama i ja sport oraz nowość Mama i ja mini
0,33 l. MAMA I JA, wodadladziecka.pl
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Dostarczając sobie w diecie codzienną porcję węglowodanów, tłuszczów i białek, trzeba pamiętać,
że równie ważne jest odpowiednie stężenie witamin i minerałów. Są to części składowe enzymów,
które biorą udział w przemianach każdej komórki.
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kobiety, które wcześniej stosowały środki an-

Warto przygotować organizm do zwiększonego wysiłku oraz zapotrze-
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www.dobra-mama.pl

Sok bananowo-jabłkowy Limenita. Wysokiej
jakości tłoczony na zimno sok ze świeżych
owoców, który znajdziesz w lodówkach dobrych sklepów. Limenita w bananowo-jabłkowej odsłonie to bogate źródło błonnika
i kwasu foliowego, tak istotnego w diecie kobiet w ciąży. Ok. 6 zł/ 750 ml, limenita,
limenita.com

ty z odpowiednio dobranymi składnikami dla
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dzi siedzący tryb życia lub jest otoczona przez

dr n. med. Tadeusz Oleszczuk, ginekolog-położnik,
tadeuszoleszczuk.pl, fb.com/drtadeusz

Plusssz Junior Elektrolity + Multiwitamina. Tabletki musujące o smaku pomarańczowym, zawierające zestaw elektrolitów odpowiedzialnych za prawidłowe wchłanianie wody do organizmu. Zawarte w nich sód, potas, magnez
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni, układu nerwowego, utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Polecany jest dla dzieci
od 3. roku życia. Ok. 11 zł, POLSKI LEK S.A.,
plusssz.pl
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