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Pregna Start, tabletki, 30 szt.
 

Cena: 22,19 zł

Opis słownikowy

Marka Pregna

Postać tabletki

Producent Verco

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Kwas foliowy

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Pregna Start, tabletki, 30 szt.

Pregna Start - suplement diety zawierający 2 źródła kwasu foliowego, którego suplementacja jest ważna u kobiet planujących ciążę.
Pregna Start posiada rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Skład Pregna Start, tabletki, 30 szt.

Dwuwinian choliny; substancja wype?niaj?ca: celuloza; cholekalcyferol; cytrynian
cynku; substancja glazuruj?ca: w?glan wapnia; substancja glazuruj?ca:
hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe
kwasów t?uszczowych; substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; chlorowodorek pirydoksyny; substancja wi???ca: talk; substancja
glazuruj?ca: glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu;
kwas pteroilomonoglutaminowy; substancja stabilizuj?ca: poliwinylopirolidon; jodan
potasu; L-metylofolian wapnia; metylokobalamina; barwnik: tlenki i wodorotlenki
?elaza; substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe.
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Sk?adniki 1 tabletka % RWS*
Kwas foliowy

w tym:

kwas
pteroilomonoglutaminowy

L-metylofolian wapnia

800 µg

 

400 µg

400 µg

400%

Jod 200 µg 133%

Witamina D 50 µg (2000 IU) 1000%

Cynk 5 mg 50%

Cholina 125 mg ---

Witamina B6 1,4 mg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Pregna Start, tabletki, 30 szt.

Pregna Start zawiera składniki, które powinny być elementem kobiet planujących ciążę. Tymi składnikami są m.in. kwas foliowy (obecny
w produkcie w 2-óch postaciach), jod oraz witaminę D.

Pregna Start zawiera dobrze przyswajalną formę kwasu foliowego (witamina B9), czyli L-metylofolian wapnia. Niski poziom kwasu
foliowego może być przyczyną tzw. wady cewy nerwowej. Witamina B9 dodatkowo wspomaga również układ immunologiczny.

Witamina D, czyli cholekalcyferol wspiera metabolizm fosforu i wapnia.

Jod wspomaga właściwą pracę układu nerwowego.

Cynk (obecny w postaci cytrynianu) wspiera funkcje rozrodcze i płodność.

Witamina B6 (pirydoksyna) bierze udział m.in. w regulacji hormonalnej.

Dawkowanie Pregna Start, tabletki, 30 szt.

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Informacje dodatkowe Pregna Start, tabletki, 30 szt.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

