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Pregna250 DHA kaps. 30 kaps.
 

Cena: 36,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Olej rybi (źródło DHA, przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol. Informacje o
alergenach: zawiera produkt pochodzący z ryb.

Zawartość składników w jednej kapsułce/w dwóch kapsułkach:
kwas dokozaheksaenowy (DHA, z oleju rybiego) – 300mg/600mg.

Działanie
Uzupełnianie codziennej diety w kwas DHA w okresie ciąży i laktacji jest ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Kwas DHA wspiera
właściwy rozwój mózgu zarówno w życiu płodowym, jak i u niemowląt, które karmione są piersią. Każda kapsułka suplementu diety
Pregna DHA zawiera aż 300mg kwasu DHA w jednej kapsułce, warto podkreślić, że korzystne działanie kwasu dokozaheksaenowego
występuje w przypadku dziennego spożycia w ilości 200mg ponad zalecane dzienne spożycie kwasów Omega-3 (250mg dla kwasu DHA
i EPA). Zaletą preparatu jest zastosowanie oleju rybiego w postaci trójglicerydów, co zapewnia wysoką biodostępność. Dzięki
zastosowaniu technologii PureMax pozyskiwany kwas DHA jest najwyższej jakości i czystości, spełnia rygorystyczne standardy.
Dodatkowo zminimalizowany jest charakterystyczny zapach i smak rybiego oleju.

Zastosowanie:
Suplement diety Pregna DHA przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety kobiet w ciąży i matek karmiących piersią
w kwas dokozaheksaenowy (DHA).

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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