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PregnaPLUS kaps. 30 kaps.
 

Cena: 41,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Preparat Pregna Plus jest suplementem diety przeznaczonym do stosowania przez kobiety planujące ciążę, w ciąży oraz kobiety
karmiące piersią.

Właściwości:
Pregna PLUS to nowoczesny, opracowany według standardów Evidence Based Medicine suplement diety w formie nutraceutyka.
Suplement diety Pregna PLUS to dobrany z niezwykłą starannością zestaw najważniejszych dla kobiet w ciąży składników o
udowodnionej skuteczności. Zawiera rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ilości kwasu foliowego, żelaza, jodu i
witaminy D. Składniki suplementu diety Pregna PLUS pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie w sposób fizjologiczny wpływających
na prawidłowy przebieg ciąży.

Kwas foliowy bierze udział we wzroście tkanek matczynych w czasie ciąży i zwiększa poziom folianów u matki, których niski poziom jest
czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u rozwijającego się płodu.
Żelazo bierze udział w procesie podziału komórek oraz wspomaga produkcję czerwonych krwinek. Dodatkowo żelazo i kwas foliowy
pozytywnie oddziaływują na funkcjonowanie układu odpornościowego przyszłej mamy.
Witamina D przyczynia się do prawidłowego wykorzystywania wapnia i fosforu przez organizm kobiety.
Jod uczestniczy w syntezie hormonów tarczycy, które odgrywają dużą rolę w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.
Dostarczanie organizmowi odpowiednich ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 w trakcie ciąży i w okresie
karmienia piersią jest bardzo ważne i zalecane przez ekspertów. Szczególnie istotny jest kwas dokozaheksaenowy DHA - do momentu
narodzin dziecko pobiera niezbędne ilości DHA z organizmu matki, po porodzie natomiast otrzymuje je wraz z jej pokarmem.

Składniki:
diglycynian żelaza (II); żelatyna; olej rybi (źródło DHA); substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; olej MCT; substancja zagęszczająca:
wosk pszczeli żółty; emulgator: lecytyna sojowa; chalekalcyferol; substancja zagęszczająca: dwutlenek krzemu; przeciwutleniacz:
mieszanina tokoferoli; kwas pteroiloglutaminowy; jodan potasu; L-metylofolian wapnia; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:
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olej rybi 100 mg, w tym DHA 50mg
żelazo 27 mg
kwas foliowy 600 µg: kwas pteroilomonoglutaminowy 400 µg z L-metylofolianu wapnia 200 µg
jod 200 µg
witamina D 50 µg (2000 IU)

Stosowanie:
1 kapsułka dziennie.

Opakowanie:
30 kapsułek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.
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