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PRENATAL Classic 90 tabletek
 

Cena: 75,31 PLN

Opis słownikowy

Producent HOLBEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Prenatal ClassicDietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznegoPrawidłowy rozwój płoduPrawidłowy przebieg
ciążyProfilaktyka niedokrwistościPrenatal classic to formuła najważniejszych składników odżywczych, opracowanych w oparciu o
Epigenetic Nutrition Plan. Z najnowszych badań naukowych wynika, iż oprócz genów, które dziecko dziedziczy po rodzicach, pewne
cechy można wykształcić poprzez dostarczanie odpowiednich składników odżywczych już w okresie ciąży. Dziedziczenie cech „ponad
genami” nazywamy epigenetyką. Prenatal classic zawiera najważniejsze składniki odżywcze takie jak m.in. cholina, żelazo, FolActiv, wit.
D, które korzystnie wpływają na przebieg ciąży, oraz rozwój płodu, wpływając na jego zdrowie w przyszłości. Prenatal classic należy
stosować od 13. tygodnia ciąży do końca okresu karmienia.Wskazany do postępowania dietetycznego u kobiet od 13. tygodnia ciąży do
końca okresu karmienia w celu:- Wspierania prawidłowego rozwoju płodu- Wspierania prawidłowego przebiegu ciąży- Profilaktyki
niedokrwistości Składniki/Substancje aktywne:1 tabletka powlekana Prenatal® classic zawiera: Cholina (dwuwinian choliny) 125 mg
Żelazo (fumaran żelaza (II)) 60 mg (428,6%)*Foliany (FolActiv®: kwas pteroilomonoglutaminowy i L-metylofolian wapnia) 800 µg
(400%)*Witamina D (cholekalcyferol) 50 µg/2000 j.m. (1000%)*Jod (jodek potasu) 200 µg (133,3%)*Selen (selenian (IV) sodu) 55 µg
(100%)*Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2,6 mg (185,7%)*Metylokobalamina 4 µg*procent referencyjnych wartości spożycia
Dawkowanie:Najlepiej przyjmować 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy
skonsultować z lekarzem. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu kobiety.
Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych
stosowanych zgodnie ze sposobem użycia. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Warunki przechowywania:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Uwaga! Nie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy
skonsultować z lekarzem.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaopt.pl
http://www.tcpdf.org

