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Pueria Uno, kapsułki, 60 szt
 

Cena: 59,99 zł

Opis słownikowy

Marka Pueria

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cholina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Pueria Uno, kapsułki, 60 szt

Pueria Uno to suplement diety opracowany specjalnie dla kobiet planujących ciążę oraz w ciąży do końca 12. tygodnia.

Pueria Uno to pierwszy preparat na rynku polskim zawierający składniki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i
Położników: kwas foliowy, witaminę D, jod, DHA1 w połączeniu z choliną, witaminą B6 i B12 - BEZ substancji wypełniających, barwników
oraz konserwantów.

Ważne, Pueria Uno nie zawiera żelaza – według najnowszych wytycznych PTGiP¹, suplementacja żelaza zalecana jest jedynie w
konkretnych przypadkach, gdyż jego nadmiar może mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży.

Skład Pueria Uno, kapsułki, 60 szt

Zawartość składników w dziennej porcji:

Składniki odżywcze 1 kapsułka z witaminami i minerałami %RWS*

Kwas foliowy z:

L-metylofolian wapnia
Kwas pteroilomonoglutaminowy 800 µg 400 µg 400 µg 400%
Witamina D 50 µg (2000 j.m) 1000%
Witamina B12 2,6 µg 104%
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Witamina B6 1,9 mg 136%
Jod 200 µg 133%
Cholina 130 mg -

Składniki odżywcze 1 kapsułka z DHA %RWS*
DHA 300 mg -
EPA 30 mg -

* Procent realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki kapsułki z witaminami i minerałami: dwuwinian choliny; hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka); pirydoksalo-5-fosforan
(witamina B6); L-metylofolian wapnia (kwas foliowy); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); jodek potasu (jod); cholekalcyferol
(witamina D); metylokobalamina (witamina B12).

Składniki kapsułki z DHA: trójglicerydy kwasów omega-3 z ryb (w tym DHA i EPA); żelatyna wołowa (kapsułka); substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol.

Działanie Pueria Uno, kapsułki, 60 szt

FOLIANY biorą udział w procesie podziału komórek, przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży oraz pomagają w
prawidłowej produkcji krwi.

JOD pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz tarczycy, przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego.

WITAMINA D bierze udział w procesie podziału komórek, pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

WITAMINA B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

WITAMINA B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny.

CHOLINA pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów oraz
homocysteiny.

DHA – wielonienasycony kwas tłuszczowy z rodziny omega-3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia i funkcjonowania
mózgu5, spożywany w czasie ciąży wspomaga prawidłowy rozwój mózgu i oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią

Dawkowanie Pueria Uno, kapsułki, 60 szt

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 2 kapsułki dziennie: 1 kapsułka z witaminami i minerałami + 1 kapsułka z DHA.
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