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PregnaPLUS, kapsułki, 30 szt
 

Cena: 51,79 zł

Opis słownikowy

Marka Pregna

Postać kapsułki

Producent Verco

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Kwas foliowy

Opis produktu
 

Informacje podstawowe PregnaPLUS, kapsułki, 30 szt

PregnaPLUS - suplement diety dla kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, zawierający kwasy DHA, żelazo, kwas foliowy,
jod i witaminę D. Produkt dla dorosłych.

Skład PregnaPLUS, kapsułki, 30 szt

Diglicynian ?elaza (II); ?elatyna wo?owa; olej rybi (?ród?o DHA); substancja
utrzymuj?ca wilgo?: glicerol; olej MCT; substancja zag?szczaj?ca: wosk pszczeli ?ó?ty;
emulgator: lecytyna sojowa; cholekalcyferol; substancja zag?szczaj?ca: dwutlenek
krzemu; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; kwas pteroilomonoglutaminowy;
jodan potasu; L-metylofolian wapnia; barwnik: tlenki i wodorotlenki ?elaza.

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*
Olej rybi 100 mg ---
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w tym:

DHA

 

50 mg

 

---

?elazo 27 mg 193%

Kwas foliowy

w tym:

kwas
pteroilomonoglutaminowy

z L-metylofolianu wapnia

600 µg

 

400 µg

200 µg

300%

 

---

---

Jod 200 µg 133%

Witamina D 50 µg (2000 IU) 1000%

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

Działanie PregnaPLUS, kapsułki, 30 szt

DHA, czyli kwas dokozaheksaenowy należy do rodziny kwasów Omega-3. Jest substancją budulcową m.in. dla mózgu dziecka,
wspomaga właściwy rozwój dziecka.

Składnikiem PregnaPLUS jest również MetaPregnaFolicTM, czyli L-metylofolian wapnia, postać folianu (pochodna kwasu foliowego),
która jest łatwiej przyswajana.

Suplement diety zawiera rekomendowane przez PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne) ilości kwasu foliowego, żelaza, jodu i
witaminy D. Składniki zawarte w PregnaPLUS wspierają właściwy przebieg ciąży. Niski poziom kwasu foliowego może wiązać się z
wadami cery nerwowej.

Żelazo wspomaga produkcję czerwonych krwinek oraz bierze udział w podziale komórek.

Kwas foliowy oraz żelazo wspierają układ odpornościowy.

Witamina D bierze udział w metabolizmie fosforu i wapnia w organizmie.

Dawkowanie PregnaPLUS, kapsułki, 30 szt

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Informacje dodatkowe PregnaPLUS, kapsułki, 30 szt

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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