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Prenatal Duo, 30 tabletek + 60 kapsułek
 

cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 + 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent UNIWER

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Opis

Prenatal Duo jest suplementem diety stworzonym z myślą o kobietach w ciąży (od 13 tygodnia) i dla mam karmiących, składającym się
z tabletek (Prenatal classic) i kapsułek (Prenatal dha), które zawierają kompozycję wyselekcjonowanych składników w odpowiednich
porcjach dziennych takich jak cholina, żelazo, foliany, DHA czy witamina D,  mających korzystny wpływ na rozwój dziecka i zdrowie
mamy.

Wskazania

Wskazany do postępowania dietetycznego u kobiet od 13. tygodnia ciąży do końca okresu karmienia w celu:

zapewnienia prawidłowego rozwoju mózgu i siatkówki oka dziecka,

wspierania prawidłowego rozwoju płodu,

zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii u dziecka,

profilaktyki niedokrwistości i porodu przedwczesnego.

Działanie

Prenatal duo wspiera:

prawidłowy przebieg i czas trwania ciąży

prawidłowy rozwój płodu, w tym mózgu, siatkówki oka
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 zapewnienie prawidłowej podaży żelaza, wsparcie procesu tworzenia krwinek

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Najlepiej przyjmować jedną tabletkę Prenatal classic i dwie kapsułki Prenatal dha dziennie w trakcie posiłku.

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować z lekarzem.

Skład
Składniki aktywne w porcji dziennej Prenatal dha:, 1 kapsułka zawiera, 2 kapsułki zawierają
Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), 5,85 mg; 48,7%, 11,7 mg; 97,5%
DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego), 300 mg; 75-50%*, 600 mg; 100-150%*
EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego), 35 mg, 70 mg

*% realizacji zaleceń według rekomendacji PTGiP2,18

procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki tabletka Prenatal dha: olej rybi (anchois, sardynki, makrele), octan-DL-alfa-tokoferylu, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol;
żelatyna, przeciwutleniacz: mieszane tokoferole.

Składniki  w porcji dziennej Prenatal  classic:

1 tabletka zawiera

Cholina (dwuwinian choliny)

125 mg

Żelazo (fumaran żelaza (II))

60 mg (428,6%)*

Kwas foliowy   (FolActiv®:

kwas pteroilomonoglutaminowy

L-metylofolian wapnia)

400 µg (400%)*

400 µg

Witamina D (cholekalcyferol)

50 µg/ 2000 j.m. (1000%)*

Jod (jodek potasu)

200 µg (133%)*

Selen (selenian IV sodu)

55 µg (100%)*

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)

2,6 mg (185,7%)*
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 Witamina B12- MetylB12 (metylokobalamina)

4 µg (160%)*

*procent referencyjnych wartości spożycia

obejmuje wszystkie formy folianów

Składniki tabletka Prenatal classic: maltodekstryna, fumaran żelaza (II), substancja wypełniająca: celuloza; dwuwinian choliny, barwniki:
karmina, dwutlenek tytanu; nośniki: talk; cholekalcyferol, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu,
selenian (IV) sodu, metylokobalamina.

Uwagi do stosowania

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest
ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych
stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.

Nie należy używać innych suplementów diety zawierających żelazo, witaminę D, jod lub foliany.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niewyrównana nadczynność tarczycy.

Zawartość:

30 tabletek + 60 kapsułek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HOLBEX

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
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