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PregnaPLUS, 30 kapsułek
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent VERCO

Opis produktu
 

Pregna PLUS to nowoczesny suplement diety dla kobiet w ciąży i mam karmiących piersią w formie nutraceutyka, opracowany według
standardów Evidence Based Medicine. Zawiera starannie dobrany zestaw najważniejszych i rekomendowanych dla kobiet w ciąży
składników o udowodnionej skuteczności, w ilościach zalecanych przez Ekspertów Ginekologii i Położnictwa: kwas foliowy, żelazo,
witaminę D3, jod i DHA. Składniki suplementu diety Pregna PLUS pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie, które w sposób
fizjologiczny wpływają na prawidłowy przebieg ciąży. Uzupełniające spożycie kwasu foliowego zwiększa poziom folianów u matki. Niski
poziom folianów u matki jest czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u rozwijającego się płodu. Żelazo bierze udział w procesie
podziału komórek oraz pomaga w produkcji czerwonych krwinek. Dodatkowo żelazo i kwas foliowy w sposób korzystny wpływają na
funkcjonowanie układu odpornościowego przyszłej mamy. Witamina D3 pomaga w prawidłowym wykorzystywaniu wapnia i fosforu
przez organizm kobiety. Dostarczanie organizmowi odpowiednich ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3
jest bardzo ważne i zalecane przez Ekspertów w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią, szczególnie istotny jest kwas
dokozaheksaenowy DHA. Do czasu porodu dziecko pobiera niezbędne ilości DHA z organizmu matki, po porodzie nowo narodzone
dziecko otrzymuje je wraz z jej pokarmem.

Zastosowanie

suplementacja diety w składniki preparatu dla kobiet w ciąży i karmiacych piersią.

Zalecane spożycie

zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie.

Składniki
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olej rybi zawierający min 60% kwasów omega-3 (olej rybi, przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli), żelatyna, siarczan żelaza (II),
substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, tlenek cynku, substancja zagęszczająca – wosk pszczeli żółty, emulgator – lecytyna sojowa,
witamina B12 #℣佐⌡⌀洀愀氀琀漀搀攀欀猀琀爀礀渀愀Ⰰ 挀礀樀愀渀漀欀漀戀愀氀愀洀椀渀愀⌡⍃倣℣, barwnik – dwutlenek tytanu, witamina B6 #℣佐⌡⌀挀栀氀漀爀漀眀漀搀漀爀攀欀 瀀椀爀礀搀漀欀猀礀渀礀⌡⍃倣℣, witamina D3
#℣佐⌡⌀漀氀攀樀 爀漁嬀氀椀渀渀礀 䴀䌀吀Ⰰ 挀栀漀氀攀欀愀氀挀礀昀攀爀漀氀⌡⍃倣℣, emulgator – dwutlenek krzemu, kwas foliowy #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 瀀琀攀爀漀椀氀漀洀漀渀漀最氀甀琀愀洀椀渀漀眀礀⌡⍃倣℣, jodan potasu,
barwnik – czerwony tlenek żelaza; * RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut#℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu.
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