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SOLGAR Witaminy i min. prenatalne 60 tabl
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLGAR POLSKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis produktu:
Dla kobiet w ciąży i matek karmiących
Preparat multiwitaminowo-mineralny do skutecznego zapewnienia wielu niezbędnych składników odżywczych w tym szczególnym
okresie życia.

Starannie dobrano skład i proporcje składników. Preparat zawiera m.in. kwas foliowy, który przyczynia się do wzrostu tkanek
matczynych w czasie ciąży oraz wyjątkową postać żelaza chelatowanego, która jest łagodniejsza dla organizmu w porównaniu do
siarczanu żelaza*, a także cholinę tak niezbędną do funkcjonowania łożyska**.

Składniki:

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki) zawiera:
Wapń (węglan wapnia, cytrynian wapnia) – 652 mg (82% RWS*)
Magnez (tlenek magnezu, cytrynian magnezu) – 227 mg (61% RWS*)
Mieszanina aminokwasów z izolatu białka sojowego (kwas L-glutaminowy, kwas L-asparaginowy, L-leucyna, L-arginina, L-lizyna, L-
fenyloalanina, L-seryna, L-prolina, L-walina, L-izoleucyna, L-alanina, glicyna, L-treonina, L-tyrozyna, L-histydyna, L-tryptofan, L-cysteina, L-
metionina) – 80 mg
Żelazo (diglicynian† żelaza (II)) – 14 mg (100% RWS*)
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 50 mg (63% RWS*)
Cynk (tlenek cynku, diglicynian†† cynku*) – 7,5 mg (75% RWS*)
Witamina E (15 IU, bursztynian D-alfa tokoferylu) – 10 mg (83% RWS*)
Niacyna (Witamina B3, amid kwasu nikotynowego) – 10 mg (63% RWS*)
Glicyna – 10 mg
Kwas L-asparaginowy – 10 mg
Miedź (glukonian miedzi, diglicynian†† miedzi) – 1000 µg (100% RWS*)
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) – 5 mg (83% RWS*)
Inozytol – 5 mg

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

https://www.aptekaopt.pl


 
Apteka Na Kawaleryjskiej OPT SP. Z O.O.

Kawaleryjska 52 lok. 1, Białystok
+48 577 540 544

 Cholina (dwuwinian choliny) – 2 mg
Mangan (diglicynian†† manganu, glukonian manganu) – 0,5 mg (25% RWS*)
Naturalny Beta-karoten – 1,8 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 1,25 mg (89% RWS*)
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 0,85 mg (77% RWS*)
Chrom (pikolinian chromu) – 12,5 µg (31% RWS*)
Witamina B2 (ryboflawina) – 1 mg (71% RWS*)
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 400 µg (200% RWS*)
Biotyna (D-biotyna) – 150 µg (300% RWS*)
Jod (jodek potasu) – 75 µg (50% RWS*)
Selen (L-selenometionina) – 12,5 µg (23% RWS*)
Witamina D (200 IU, ergokalcyferol) – 5 µg (100% RWS*)
Mieszanina karotenoidów – 4,8 µg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) – 4 µg (160% RWS*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
SPOSÓB UŻYCIA
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe dwie (2) tabletki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań
lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie jest substytutem zróżnicowanej diety.

OSTRZEŻENIE: Przypadkowe przedawkowanie produktami zawierającymi żelazo jest główną przyczyną śmiertelnych zatruć wśród
dzieci poniżej szóstego roku życia. W razie przypadkowego spożycia przez takie dzieci, natychmiast wezwać lekarza.

Uwaga dla chorych na fenyloketonurię:
produkt zawiera fenyloalaninę.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

INFORMACJA ALERGICZNA
Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, drożdży, sztucznych substancji przedłużających trwałość, aromatów i barwników.
Niska zawartość sodu.
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