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PRENACAPS MULTI 1 60 kapsułek FORMEDS
 

Cena: 57,19 PLN

Opis słownikowy

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPRENACAPS MULTI 1 60 kapsułek FORMEDSPRENACAPS to linia suplementów diety przeznaczonych dla kobiet
starających się o dziecko, będących w ciąży oraz karmiących piersią. Produkty wyróżnia czysty skład – bez sztucznych substancji
wypełniających, konserwujących, barwników i słodzików.PRENACAPS MULTI 1 to kompleks 15 składników przeznaczony dla kobiet do
12. tygodnia ciąży.Produkt zawiera wysoko przyswajalne oraz aktywne formy składników (m.in. cytrynian cynku, L-selenometionina,
metylokobalamina). W jego skład wchodzi również biologicznie aktywna forma kwasu foliowego (Quatrefolic®) o udowodnionej
badaniami wysokiej biodostępności.Zawarte w produkcie składniki wspierają m.in.:funkcjonowanie układu nerwowego (B1, B2, B3, B6,
B12, biotyna, jod, magnez)zachowanie zdrowej skóry (biotyna, B2, cynk)produkcję czerwonych krwinek (B2, B6 i B12)zmniejszenie
uczucia zmęczenia i znużenia (B2, B3, B6, C, kwas pantotenowy)utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny (B6, B12, kwas
foliowy)ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (E)układ odpornościowy (D, C, kwas foliowy) i widzenie (B2)utrzymanie
zdrowych kości (D).AKTYWNE FORMY SKŁADNIKÓWAby kwas foliowy, wit. B6 i wit. B12 mogły zostać wykorzystane przez organizm, po
spożyciu muszą zostać przekształcone w ich aktywne formy. Wg danych średnio u co drugiej osoby w Europie występują zaburzenia
wspomnianego procesu przekształcania. PRENACAPS MULTI 1 zawiera aktywne formy wit. B6 (5'-fosforan pirydoksalu), wit. B12
(metylokobalamina) i kwasu foliowego (Quatrefolic®), które nie wymagają przekształcenia i mogą być od razu wykorzystane przez
organizm.Badania wykazały, że Quatrefolic® osiągnęło ponad 3 razy wyższe maksymalne stężenie substancji czynnej w 1 h po podaniu
w porównaniu do kwasu foliowego oraz ponad 9 razy wyższą całkowitą przyswajalność substancji czynnej w porównaniu do kwasu
foliowego. Dodatkowo Quatrefolic® osiągnęło ponad 10% wyższe maksymalne stężenie substancji czynnej po podaniu w porówaniu do
L-metylofolianu wapnia.Zalecane spożycieZalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera (referencyjna wartość spożycia %):Wit. B1 - 1,2
mg (109%)Wit. B2 - 1,6 mg (114%)Biotyna - 50 µg (100%)Wit. B3 - 20 mg (125%)Wit. D3 - 50 µg (1000%) / 2 000 IUWit. C - 200 mg
(250%)Kwas pantotenowy - 10 mg (167%)Kwas foliowy (Quatrefolic®) - 800 µg (400%)Wit. B6 - 1,9 mg (136%)Wit. B12 - 3,5 µg
(140%)Wit. E - 12 mg (100%)Jod - 150 µg (100%)Magnez - 94 mg (25%)Cynk 10 mg (100%)Selen - 70 µg (127%)Sposób użycia:
Spożywać 2 kapsułki 1 raz dziennie w trakcie posiłku.Składnikimagnez (cytrynian magnezu), witamina C (kwas L-askorbinowy), pullulan
(otoczka kapsułki), cynk (cytrynian cynku), witamina D (cholekalcyferol z lanoliny), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E
(bursztynian D-alfa-tokoferylu z soi), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (5'-fosforan pirydoksalu), witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), kwas foliowy (sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego), jod
(jodek potasu), selen (l-selenometionina), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (metylokobalamina).Zawartość opakowania: 60
kapsułekIlość porcji: 30Masa netto: 32,96 gProducentFORMEDS Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 18460-166 Poznań
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