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PRENATAL CLASSIC 90 tabletek
 

Cena: 64,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITANS PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościDla kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. W celu uzupełnienia diety w witaminy i składniki mineralne. W celu
uzupełnienia diety w żelazo u osób z niskim poziomem tego pierwiastka.Właściwości:Prenatal® classic jest szczególnie polecany
kobietom w II i III trymestrze ciąży oraz podczas karmienia piersią. Zawiera laktoferynę wraz z żelazem, a także cholinę oraz kompleks
niezbędnych składników wyselekcjonowanych pod względem korzystnego wpływu na matkę i dziecko, w odpowiednio wysokich
porcjach rekomendowanych przez ekspertów.Prawidłowy rozwój płodu oraz prawidłowy przebieg ciąży:Cholina wspiera prawidłowe
funkcjonowanie wątroby i łożyska matki.6 Bierze także udział w przewodzeniu impulsów nerwowych i jest istotna dla rozwoju płodu, a w
szczególności jego mózgu.FolActiv® to połączenie kwasu foliowego i jego aktywnej formy, który wspiera podziały komórkowe, istotne
dla wzrastania płodu. Zastosowanie FolActiv® jest szczególnie korzystne dla osób z wolniejszym metabolizmem kwasu foliowego, co
dotyczy co drugiej kobiety w Polsce.8MetylB12 to gotowa forma witaminy B12, która odgrywa rolę w procesie podziału komórek.
Metabolizm witaminy B12 i kwasu foliowego jest wzajemnie powiązany.9Cholina wraz z kwasem foliowym obecnym w FolActiv® oraz
Metyl B12 i witaminą B6 wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Prawidłowe stężenie tego związku we krwi
matki ma korzystny wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka.10, 11Jod wraz z selenem pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
tarczycy, co ma wpływ na prawidłowy rozwój układu nerwowego dziecka i może odpowiadać za jego inteligencję w przyszłości.12,
13Witamina D w zalecanej porcji dziennej 2000 j.m.14 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów dziecka oraz wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.Zalecane spożycieNajlepiej przyjmować jedną kapsułkę Prenatal® classic
dziennie w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu
sposób użycia należy skonsultować z lekarzem. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety.WażneZrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Korzystne
działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych
stosowanych zgodnie ze sposobem użycia. Nie należy używać innych suplementów diety zawierających żelazo, witaminę D, jod lub
foliany. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku z lekarzem lub
farmaceutą.Ważna informacja: Ze względu na zawartość składników naturalnych możliwa jest niejednorodna struktura i kolor kapsułki
twardej.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niewyrównana nadczynność
tarczycy.Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.Składnikidwuwinian choliny, (mikrokapsułkowany) fumaran żelaza (II), substancja glazurująca: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych; kapsułka: żelatyna; cholekalcyferol, laktoferyna bydlęca (z mleka), selenian (VI) sodu, substancje przeciwzbrylające: sole
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magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; metylokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu.ProducentNUTRO PHARMA
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