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PREGNA PLUS 30 kapsułek
 

Cena: 30,90 PLN

Opis słownikowy

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPREGNA PLUS 30 kapsułekPregna PLUS to suplement diety dla kobiet w ciąży i mam karmiących piersią opracowany
według standardów Evidence Based Medicine. Zawiera rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
składniki: kwas foliowy, żelazo, jod i witaminę D oraz DHA z rodziny omega – 3 . Żelazo, zawarte w preparacie Pregna Plus, występuje w
formie diglicynianu żelaza (II), który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników , charakteryzuje się
wysoką biodostępnością i dobrą tolerancją ze strony przewodu pokarmowego. Jego wchłanianie nie jest zależne od czynników
pokarmowych.Pregna Plus zawiera 2 formy kwasu foliowego, w tym MetaPregnaFolic™ (L-metylofolian wapnia), składnik, który jest
biologicznie dostępną formą folianów, dzięki czemu jest łatwiej i szybciej przyswajany.Składniki suplementu diety Pregna PLUS pełnią
wiele istotnych funkcji w organizmie, które w sposób fizjologiczny wpływają na prawidłowy przebieg ciąży. Uzupełniające spożycie
kwasu foliowego zwiększa poziom folianów u matki. Niski poziom folianów u matki jest czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej
u rozwijającego się płodu . Istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej i zmiana jednego z nich może mieć korzystny
wpływ lub nie. Żelazo bierze udział w procesie podziału komórek oraz pomaga w produkcji czerwonych krwinek. Dodatkowo żelazo i
kwas foliowy w sposób korzystny wpływają na funkcjonowanie układu odpornościowego przyszłej mamy. Witamina D pomaga w
prawidłowym wykorzystywaniu wapnia i fosforu przez organizm kobiety. Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w
prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.Zgodnie ze stanowiskiem Polskiej Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji DHA i innych
kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji ciężarnych i karmiących piersią zaleca się suplementację DHA w celu zapewnienia
prawidłowych zasobów tego składnika w organizmie matki i zapewnienia prawidłowej jego dystrybucji do płoduŹródłem DHA w
produkcie jest wysoko oczyszczony olej z tłustych ryb morskich otrzymywany technologią PureMaxTM.Zalecane spożycie1
kapsułkaWażneNie należy przekraczać zalecanej porcji spożycia w ciągu dniaSkładnikidiglicynian żelaza (II); żelatyna; olej rybi (źródło
DHA); substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; olej MCT; substancja zagęszczająca: wosk pszczeli żółty; emulgator: lecytyna sojowa;
cholekalcyferol; substancja zagęszczająca: dwutlenek krzemu; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; kwas pteroilomonoglutaminowy;
jodan potasu; L-metylofolian wapnia; barwnik:tlenki i wodorotlenki żelaza.ProducentWyprodukowano dla:VERCO S.A.Ul. Skwer Kardynała
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