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Prenatal Uno, planowanie ciąży, do 12 tygodnia ciąży, 30
kapsułek
 

Cena: 37,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HOLBEX

Opis produktu
 

PRENATAL UNO 30 KAPSUŁEK 

Początkowy okres rozwoju dziecka w brzuchu mamy jest kluczowy. Prenatal Uno dostarczy takich składników jak kwas foliowy, cholinę,
jod, oraz witaminy B6 i B12. Zawiera również imbir, który łagodzi nudności.

Prenatal Uno chroni materiał genetyczny dziecka od momentu poczęcia, a także łagodzi nudności w początkowym okresie ciąży.

Prenatal Uno jest unikalnym preparatem polecanym kobietom w okresie przygotowania do ciąży oraz do 12 tygodnia ciąży.

Prenatal Uno zawiera DNA Protection Formula - zestaw składników, które chronią materiał genetyczny DNA zarodka. Poprzez swoje
działanie usprawniają procesy podziałów komórkowych i zamykanie cewy nerwowej, co korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój
dziecka.

Zawiera tylko najważniejsze składniki, w rekomendowanych dawkach, które korzystnie wpływają na przebieg ciąży oraz rozwój płodu.
Eksperci rekomendują, aby już w okresie starania o dziecko suplementować dietę w celu przygotowania organizmu kobiety do ciąży i
właściwego rozwoju płodu od samego początku. Kluczowe etapy rozwoju układu nerwowego dziecka zachodzą w pierwszych
tygodniach ciąży, dlatego odpowiedni poziom składników takich jak kwas foliowy jest ważny jeszcze przed ciążą.

Prenatal Uno wskazany jest do postępowania dietetycznego w celu:

profilaktyki wad cewy nerwowej oraz wspomagania prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu
łagodzenia porannych nudności występujących w początkowym okresie ciąży
wsparcia metabolizmu folianów, dzięki połączeniu FolActiv z witaminą B6, Metyl B12 i choliną
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wsparcia płodności dzięki obecności witaminy D, która wspomaga pracę mięśni macicy, oraz witaminie B6, która przyczynia się do
regulacji aktywności hormonalnej.
Sposób użycia:

Najlepiej przyjmować 1 kapsułkę Prenatal Uno dziennie w trakcie posiłku. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy
skonsultować z lekarzem.
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