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Prenatal Duo, 600 DHA kapsułki twarde, 30 szt. + kapsułki
żelatynowe, 60 szt.
 

Cena: 43,09 zł

Opis słownikowy

Marka Prenatal

Postać kapsułki

Producent Nutropharma

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cholina, DHA, EPA, Jod, Jodek potasu, Kwas
foliowy, Kwasy omega-3, Olej rybi, Selen, 
Witamina B12, Witamina B6, Witamina D3, 
Witamina E, Żelazo

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Prenatal Duo, 600 DHA kapsułki twarde, 30 szt. + kapsułki
żelatynowe, 60 szt.

Prenatal Duo - suplement diety zawierający m.in. kwas foliowy, DHA i EPA, żelazo, jod, do stosowania dla kobiet w ciąży i w okresie
laktacji. Produkt przeznaczony dla kobiet w II i III trymestrze ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Skład Prenatal Duo, 600 DHA kapsułki twarde, 30 szt. + kapsułki żelatynowe, 60 szt.

Sk?adniki kapsu?ka twarda Prenatal® classic:  dwuwinian choliny; kapsu?ka: ?elatyna;
fumaran ?elaza (II); m?czka ry?owa; cholekalcyferol, laktoferyna bydl?ca (z mleka),
maltodekstryna, substancje przeciwzbrylaj?ce: sole magnezowe kwasów
t?uszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia,
kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (VI) sodu,
metylokobalamina.  Sk?adniki kapsu?ka Prenatal® dha: olej rybi (anchois,
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sardynki, makrele), octan-DL-alfa-tokoferylu, substancja utrzymuj?ca wilgo?: glicerol;
kapsu?ka: ?elatyna, przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli. 

Sk?adniki Prenatal
classic

1 kapsu?ka % RWS*

Cholina (dwuwinian
choliny)

125 mg ---

?elazo (fumaran ?elaza
(II))

30 mg 214%

Kwas foliowy 800 µg 400%

Witamina D 50 µg 1000%

Jod 200 µg 133%

Selen 55 µg 100%

Witamina B6 2,6 mg 185,7%

Witamina B12 4 µg 160%

Laktoferyna 20 mg ---

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

Sk?adniki Prenatal dha 2 kapsu?ki %RWS*

Witamina E (octan DL-
alfa-tokoferylu)

11,7 mg 97,5%

DHA (kwas
dokozaheksaenowy z
oleju rybiego)

600 mg 100-150%

EPA (kwas
eikozapentaenowy z oleju
rybiego)

70 mg -

Działanie Prenatal Duo, 600 DHA kapsułki twarde, 30 szt. + kapsułki żelatynowe, 60 szt.

Cholina wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby i łożyska matki. Bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych i jest istotna
dla rozwoju płodu, a w szczególności jego mózgu.

FolActiv to połączenie kwasu foliowego i jego aktywnej formy, który wspiera podziały komórkowe, istotne dla wzrastania płodu.

MetylB12 to gotowa forma witaminy B12, która odgrywa rolę w procesie podziału komórek.
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Jod wraz z selenem wspomagają w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy, co ma wpływ na prawidłowy rozwój układu nerwowego
dziecka i może odpowiadać za jego inteligencję w przyszłości.

Witamina D wspiera utrzymanie zdrowych kości i zębów dziecka oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Dawkowanie Prenatal Duo, 600 DHA kapsułki twarde, 30 szt. + kapsułki żelatynowe, 60 szt.

Kobiety w II i III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią: 1 kapsułka Prenatal classic i 2 kapsułki Prenatal DHA w trakcie
posiłku.

Informacje dodatkowe Prenatal Duo, 600 DHA kapsułki twarde, 30 szt. + kapsułki
żelatynowe, 60 szt.

Nie należy używać innych suplementów diety zawierających żelazo, witaminę D, jod lub foliany.
Przed zastosowanie wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku z lekarzem lub farmaceutą.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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