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PRENATAL DHA 60 kapsułek
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITANS PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

PRENATAL DHA do postępowania dietetycznego u kobiet w ciąży i karmiących:

w przypadku niedoborów kwasu DHA w diecie

narażonych na ryzyko porodu przedwczesnego i depresji poporodowej

w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii u dzieci związanej z niedoborami DHA w diecie matki

w celu prawidłowego rozwoju układu nerwowego u dzieci przy niedoborach DHA u matki

w celu prawidłowego rozwoju i funkcjonowania narządu wzroku u dzieci przy niedoborach DHA u matki.

 

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) należy do niezbędnych nienasyconych kwasów omega-3. Odgrywa on znaczącą rolę w budowie mózgu
i narządu wzroku płodu i małego dziecka. DHA stanowi około 30% fosfolipidów centralnego układu nerwowego i siatkówki oka, co
sprawia, że jest bardzo ważnym elementem diety kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Należy go dostarczać wraz z dietą, gdyż
organizm człowieka nie ma zdolności jego syntezy w dostatecznej ilości. Dostarczanie odpowiedniej ilości DHA jest szczególnie ważne
przy spożywaniu niewielkiej ilości ryb, będących głównym źródłem kwasu dokozaheksenowego. Najnowsze zalecenia ekspertów
wskazują na konieczność suplementacji diety kobiet w ciąży i mam karmiących DHA w ilości 400 – 600 mg dziennie w przypadku
niskiego spożycia ryb.
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Prenatal DHA zawiera dwukrotnie badany olej rybi, którego źródłem jest tuńczyk. Jest to korzystna ekonomicznie oferta dla kobiet w
ciąży i matek karmiących.

 

 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

 

 Uwaga

Produkt powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących.

 

Zalecane spożycie  

1-2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Prenatal DHA należy przyjmować wraz preparatem witaminowo -
mineralnym Prenatal Classic lub Prenatal Complex. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla
funkcjonowania organizmu.

 

Składniki  

DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) 300 mg, EPA (kwas eikozapenatenowy z oleju rybiego) 39 mg, wit. E 2 mg

 

 

 

 

 

Producent:

Holbex Sp. z o. o.,

ul. Jedności 10 A,

05-506 Lesznowola
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