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PregnaPLUS kapsułki 30 szt
 

Nasza cena: 40,95 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: PregnaPLUS
Postać: kaps.
Dawka: -
Opakowanie: 30 kaps.
Skład: 

Olej rybi zawierający 65% kwasów omega-3, siarczan żelaza (II), żelatyna (osłonka), glicerol substancja utrzymująca wilgoć), siarczan
cynku, olej sojowy uwodorniony, olej sojowy rafinowany (nośniki), lecytyna sojowa (emulgator), chlorowodorek pirydoksyny (witamina
B6), średniołańcuchowe glicerydy, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu, cyjanokobalamina (witamina B12),
mannitol (nośnik), dwutlenek tytanu (barwnik), czerwony tlenek żelaza (barwnik), cholekalcyferol (witamina D3).

Działanie: 

Składniki suplementu diety PregnaPlus pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie, które w sposób fizjologiczny wpływają na
prawidłowy przebieg ciąży. Kwas foliowy pomaga we wzroście tkanek matczynych w czasie ciąży. Żelazo i witamina B12 biorą udział w
procesie podziału komórek oraz pomagają w produkcji czerwonych krwinek. Cynk wspomaga prawidłową syntezę białka raz DNA.
Dodatkowo składniki te w sposób korzystny wpływają na funkcjonowanie układu odpornościowego przyszłej mamy. Witamina B6
przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina D3 pomaga w
prawidłowym wykorzystywaniu wapnia i fosforu przez organizm kobiety.

Wskazania: 

Suplement diety, zawierający starannie dobrany zestaw składników odżywczych w ilościach dostosowanych do potrzeb kobiet w ciąży.
Pomaga uzupełnić dietę w podstawowe, ważne w tym okresie witaminy i minerały. W skład preparatu PregnaPLUS wchodzą również
ważne w tym okresie suplementacji kwasy omega-3, szczególnie DHA oraz cynk, witaminy B6 i B12. Dostarczanie organizmowi
odpowiednich ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 jest bardzo ważne w trakcie ciąży i w okresie
karmienia piersią, szczególnie istotny jest kwas dokozaheksaenowy (DHA).

Dawkowanie: 
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Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

Środki ostrożności: 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nienależy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.
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