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Prenatal DHA, ciąża, karmienie, kwasy omega-3, 60 kapsułek
 

Cena: 52,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HOLBEX

Opis produktu
 

Prenatal® dha 60 kaps.
PROFILAKTYKA PORODU PRZEDWCZESNEGO ORAZ WSPARCIE ROZWOJU UKŁADU NERWOWEGO PŁODU

Prenatal® dha w opakowaniu 60 kapsułek zawiera rekomendowaną dla kobiet w ciąży dawkę DHA w dziennej porcji 600 mg.

Prenatal DHA jest szczególnie polecany kobietom z niedoborami kwasu dokozaheksaenowego (DHA) od 13. tygodnia ciąży do końca
okresu karmienia. DHA należy dostarczać w gotowej formie, ponieważ organizm ludzki ma ograniczoną zdolność do syntezy tego kwasu
tłuszczowego.

Głównym źródłem DHA w Prenatal® dha są tłuste ryby morskie, które jak wykazują badania, spożywane są w zbyt małej ilości przez
kobiety w Polsce.

Składniki aktywne: 1 kapsułka zawiera:

DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) -300 mg 75-50%*,
EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego) - 35 mg,
Octan DL-alfa tokoferolu (witamina E) - 5,85 mg 487%**.

*procent zaleceń według rekomendacji ekspertów1,2 **procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki: olej rybi, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli

Stanowisko Grupy Ekspertów. Pediatr Pol 2010; 85(6): 597-603, Rekomendacje PTG. Ginekol Pol 2014; 85: 318-20

Prenatal® dha jest wskazany do postępowania dietetycznego w celu:

Wspomagania prawidłowego rozwój mózgu i siatkówki oka u dziecka
Zmniejszenia ryzyka porodu przedwczesnego
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Zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii u dziecka

Sposób użycia:

Najlepiej przyjmować 1-2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku.

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować z lekarzem.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu kobiety.
Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników
aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niewyrównana nadczynność tarczycy.

Ważne informacje:

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o. o., ul. Jedności 10 A, 05-506 Lesznowola
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