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Prenatal Classic, 90 tabletek
 

Cena: 73,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent HOLBEX SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Prenatal Classic, 90 tabletek

Prenatal Classic Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego zawierający formułę najważniejszych
składników odżywczych od 13. tygodnia ciąży do końca karmienia piersią.

Skład
maltodekstryna, fumaran żelaza (II), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, dwuwinian choliny, barwnik: karmina,
cholekalcyferol, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, 5-metyIotetrahydrofoIian wapnia, selenian (IV) sodu,
metylokobalamina.

Właściwości
Prenatal Classic zawiera cholinę oraz kompleks niezbędnych składników, wyselekcjonowanych pod względem korzystnego wpływu na
matkę i dziecko, w odpowiednio wysokich dawkach rekomendowanych przez PTG.

Wspieranie prawidłowego rozwoju płodu:

Cechą unikalną Prenatal Classic jest zawartość choliny. Bierze ona udział w przewodzeniu impulsów nerwowych, dzięki czemu
wspomaga rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego płodu.

Jod odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego dziecka i wraz z żelazem wspiera jego rozwój umysłowy.

Folactiv to podwójne źródło folianów wspierające podziały komórkowe, istotne dla wzrastania płodu. Dodatek Folactiv jest szczególnie
korzystny dla osób z wolniejszym metabolizmem kwasu foliowego. Dotyczy to co drugiej kobiety w Polsce.
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Metylokobalamina to gotowa forma witaminy B12, która warunkuje wykorzystanie kwasu foliowego oraz wspiera syntezę DNA płodu.
Witamina D wspiera rozwój zdrowych, mocnych kości i zębów dziecka, ma korzystny wpływ na jego odporność. Witamina D jest ważna
w procesach podziałów komórkowych, które odpowiadają za prawidłową masę urodzeniową dziecka oraz rozwój istotnych organów.

Wspieranie prawidłowego przebiegu ciąży:

Cholina zawarta w preparacie oprócz wspierania funkcjonowania wątroby matki ma także wpływ na ukrwienie łożyska, co przekłada się
na efektywniejszy transport składników odżywczych i tlenu do wzrastającego płodu.

Cholina wraz z Folactiv oraz witaminami B12 i B6 wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Obniżenie
stężenia tego związku we krwi matki ma korzystny wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka.

Odpowiednie dawki jodu i selenu regulują aktywność hormonalną tarczycy matki, której prawidłowe działanie jest niezbędne dla rozwoju
układu nerwowego dziecka i ma wpływ na jego inteligencję w przyszłości.

Wysoka dawka witaminy D wspiera odporność matki oraz odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mięśniówki macicy, co ma
korzystny wpływ na utrzymanie ciąży.
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