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Xαρείτε την εγκυμοσύνη σας
χωρίς ναυτία!

Το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που αντιμετωπίζει:
■ τη ναυτία της εγκυμοσύνης
■ την κόπωση και την εξάντληση κατά την κύηση

Περιέχει:
■ Ξηρό εκχύλισμα ginger (πιπερόριζα)
■ Vitamin B6 (pyridoxine Hydrochloride)

Χωρίς παρενέργειες



To MAMARIN συνιστάται ως συμπλήρωμα διατροφής στη διάρκεια της εγκυμοσύνης όπου εμφανίζονται συμπτώματα όπως 
ναυτία, κόπωση ή εξάντληση. Επίσης συνιστάται σε γυναίκες που προετοιμάζονται για κύηση και έχουν ανεπαρκή εφοδιασμό 
της βιταμίνης B6 στη διατροφή τους.

Δράση των συστατικών
Το MAMARIN ως συμπλήρωμα διατροφής είναι μια πηγή λήψης εκχυλίσματος ριζώματος ginger και υδροχλωρικής πυριδοξίνης.
Η βιταμίνη B6 που εμπεριέχεται στο σκεύασμα MAMARIN συμβάλλει στον έλεγχο της ορμονικής δραστηριότητας και βοηθά στη 
σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, στου οποίου η έλλειψη προσαρμοστικότητας είναι μια από τις αιτίες της ναυτίας στην 
εγκυμοσύνη. Επιπρόσθετα, η βιταμίνη Β6 συνεργεί στη μείωση του αισθήματος της καταβολής και της κόπωσης στη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και βοηθά στη διατήρηση της καλής ψυχολογικής κατάστασης της μέλλουσας μητέρας.

Συστατικά: ξηρό εκχύλισμα από ρίζωμα (Zingiber officinale), microcrystalline cellulose (διογκωτικό), silicon dioxide (ενυδατικό),
magnesium stearate (αντι-συσσωματικό), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride)

Οδηγίες χρήσης: Κατά την εμφάνιση των συμπτωμάτων στην περίοδο της κύησης:
2 δισκία από 1 έως 3 φορές την ημέρα. Ιδιαίτερα συνιστάται η λήψη από 2 έως
4 δισκία το πρωί συνοδευόμενο από μικρή ποσότητα χυμού με γλυκιά γεύση.
Για την πρόληψη της έλλειψης βιταμίνης Β6 κατά τον προγραμματισμό
της μητρότητας συνιστάται 1 δισκίο ημερησίως 1 μήνα προ της σύλληψης.

Αποθηκεύση: Τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να φυλάσσονται σε θέση
που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Διατηρήστε το σε ξηρό μέρος.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο πωλήσεων της 
Uplab ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.
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