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Prenatal Classic, od 13 tygodnia ciąży do końca karmienia
piersią, 90 tabletek
 

Cena: 70,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HOLBEX

Opis produktu
 

Prenatal® classic - 90tabl.

suplement diety
Suplement diety Prenatal® classic jest preparatem szczególnie polecanym dla kobiet w II trymestrze ciąży do końca karmienia piersią.
Zawiera cholinę oraz kompleks niezbędnych składników wyselekcjonowanych pod względem korzystnego wpływu na matkę i dziecko w
odpowiednio wysokich dawkach rekomendowanych przez ekspertów1 oraz PTGiP.2

Prawidłowy przebieg ciąży
Prawidłowy rozwój płodu
Zapewnienie prawidłowej podaży żelaza, wsparcie procesu tworzenia krwinek

Epigenetic Nutrition Plan® Czy wiesz, że już od pierwszych dni ciąży jesteś w stanie wpływać na rozwój i zdrowie swojego dziecka
przyszłości? Oprócz genów, które dziecko dziedziczy po swoich rodzicach, pewne cechy można wykształcić poprzez dostarczanie
odpowiednich składników odżywczych już w okresie ciąży. Dziedziczenie „ponad” genami nazywamy epigenetyką. Epigenetic Nutrition
Plan® to formuła składników o wysokiej przyswajalności w dawkach rekomendowanych przez Ekspertów. Poprzez swoje działanie już
na etapie rozwoju płodu determinują one m.in. jego podatność na choroby cywilizacyjne i rozwój, a tym samym jakość życia.

Sposób użycia: 

Najlepiej przyjmować jedną tabletkę dziennie w trakcie posiłku.

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
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aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.
Nie należy używać innych suplementów diety zawierających żelazo, witaminę D, jod lub foliany.

Skład:

Składniki aktywne w porcji dziennej: 1 tabletka zawiera

Cholina (dwuwinian choliny) - 125 mg

Żelazo (fumaran żelaza (II)) - 60 mg (428,6%)*

Kwas foliowy** (FolActiv®:

kwas pteroilomonoglutaminowy - 400 µg (400%)*
L-metylofolian wapnia) - 400 µg

Witamina D (cholekalcyferol) - 50 µg/ 2000 j.m. (1000%)*

Jod (jodek potasu) - 200 µg (133%)*

Selen (selenian sodu) - 55 µg (100%)*

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) - 2,6 mg (185,7%)*

Witamina B12- MetylB12 (metylokobalamina) - 4 µg (160%)*

*procent referencyjnych wartości spożycia

Ważne informacje:

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