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Prenatal Classic, od 13 tygodnia ciąży do końca karmienia
piersią, 30 tabletek
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HOLBEX

Opis produktu
 

PRENATAL® CLASSIC - 30 TABLETEK

OD 13 TYGODNIA CIĄŻY DO KOŃCA KARMIENIA PIERSIĄ

Prenatal classic - suplement diety zawierający w swoim składzie składniki korzystnie wpływające na matkę i dziecko. Produkt
przeznaczony dla kobiet w ciąży.

Właściwości:

Cholina wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby i łożyska matki, bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych.

Cholina, kwas foliowy, metyl B12 oraz witamina B6 wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Witamina D wspomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Stosowanie:

Dorośli: 1 tabletka w trakcie posiłku.

Składniki zawarte w 1 tabletce % RWS*:
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Cholina - 125 mg

Żelazo - 60 mg

Kwas foliowy FolActiv: kwas pteroilomonoglutaminowy - 400 µg, 400%

L-metylofolian wapnia - 400 µg

Witamina D - 50 µg (2000 j.m.), 1000%

Jod - 200 µg, 133%

Selen - 55 µg, 100%

Witamina B6 - 2,6 mg, 185,7%

Witamina B12- 4 µg, 160%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Składniki:

Dwuwinian choliny, kapsułka: żelatyna; fumaran żelaza (II); mączka ryżowa; cholekalcyferol, laktoferyna bydlęca (z mleka),
maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny,
L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (VI) sodu, metylokobalamina.

Uwagi:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować z lekarzem.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony 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.

Dystrybutor: NUTROPHARMA, Jedności 10 a, Lesznowola.
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