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Prenatal Uno, kapsułki, 30 szt
 

Cena: 23,56 zł

Opis słownikowy

Marka Prenatal

Postać kapsułki

Producent Nutropharma

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cholina, Imbir, Jod, Witamina B6, Witamina
D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Prenatal Uno, kapsułki, 30 szt

Prenatal Uno - suplement diety zawierający składniki wspomagające rozwój dziecka. Produkt przeznaczony dla kobiet planujących ciąże
oraz do 12 tygodnia ciąży.

Skład Prenatal Uno, kapsułki, 30 szt

M?czka ry?owa, dwuwinian choliny, sk?adniki kapsu?ki: ?elatyna, barwnik: dwutlenek
tytanu; imbir, cholekalcyferol, substancje przeciwzbrylaj?ce: sole magnezowe kwasów
t?uszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia,
kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, metylokobalamina.   

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Imbir (Zingiber officinale)
(korze?) w postaci
ekstraktu 20:1

600 mg ---
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Cholina 125 mg ---

Kwas foliowy 400 µg 400%

L-metylofolian wapnia 400 µg ---

Jod (jodek potasu) 150 µg 100%

Witamina D3 50 µg 1000%

Witamina B6 1,25 mg 89,3%

Witamina B12 1 µg 40%

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

Działanie Prenatal Uno, kapsułki, 30 szt

Cholina, metylB12, witamina B6 oraz kwas foliowy wspomagają prawidłowy metabolizm homocysteiny.

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

Jod wspomaga prawidłowe produkcje hormonów oraz funkcjonowanie tarczycy.

Dawkowanie Prenatal Uno, kapsułki, 30 szt

Przyjmować pod nadzorem lekarza.
Najlepiej przyjmować jedną kapsułkę dziennie w trakcie posiłku.

Informacje dodatkowe Prenatal Uno, kapsułki, 30 szt

Nie należy używać innych suplementów diety zawierających witaminę D, jod lub foliany.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat 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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