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Prenatal Classic, 90 tabletek ciąża kobieta
 

cena: 64,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 90 sztuk

Postać Tabletki

Producent UNIWER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Produkt Prenatal Classic zawiera: wapń i witaminę D – potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości, żelazo – niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego oraz wspomagające prawidłowy rozwój funkcji poznawczych u dzieci, cynk –
potrzebny do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego, jod – wpływający na prawidłową syntezę
hormonów tarczycy, funkcjonowanie układu nerwowego oraz na prawidłowy wzrost dzieci, selen – niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania tarczycy.

Wskazania

Prenatal Classic jest szczególnie polecany do postępowania dietetycznego u kobiet w ciąży i karmiących piersią:

w ciąży zagrożonej niedokrwistością z niedoboru żelaza

w niedoborach jodu

w niedoborach witamin i składników mineralnych zwłaszcza żelaza, cynku i kwasu foliowego

w czasie obniżonej odporności i zwiększonej podatności na infekcje

w profilaktyce wad cewy nerwowej u płodu

w czasie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę D3

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Najlepiej przyjmować jedną tabletkę dziennie w trakcie posiłku. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować
z lekarzem.
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Skład
Składniki, 1 tabletka zawiera, % ZDS*
Cholina, 125 mg, --
Fumaran żelaza (II), 60 mg, 428,6%*
Foliany, 800 mcg, 400%
Witamina D, 50 mcg/2000 j.m., 1000%
Jod (jodek potasu), 200 mcg, 133,3%
Selen, 55 mcg, 100%
Witamina B6, 2,6 mg, 185,7%
Witamina B12, 4 mcg, 160%
Uwagi do stosowania

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu kobiety. Korzystne działanie
składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych
zgodnie ze sposobem użycia.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Zawartość:

90 tabletek.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PURITAN'S PRIDE

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

