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Vita-Miner Prenatal+DHA, witaminy i minerały dla kobiet w
ciąży, 30 tabletek + 30 kapsułek
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

VITA-MINER PRENATAL+DHA - 30 TABLETEK + 30 KAPSUŁEK
ZESTAW WITAMIN I MINERAŁÓW DLA KOBIET W 2 I 3 TRYMESTRZE CIĄŻY I KARMIĄCYCH PIERSIĄ

Wskazania:

Suplement diety Vita-miner Prenatal DHA to preparat uzupełniający dietę kobiet w ciąży i karmiących piersią w witaminy i składniki
mineralne oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Produkt został opracowany z myślą o kobietach planujących
ciążę, będące w ciąży oraz kobietach karmiących piersią.

Właściwości:

Wzmacniają organizm karmiącej matki

Uzupełniają codzienną dietę w witaminy, składniki mineralne oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3

Działanie:

Składniki suplementu diety Vita-miner Prenatal DHA wpływają na funkcjonowanie całego organizmu.
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Zwiększona dawka kwasu foliowego w preparacie, jest niezbędna do regulacji różnorodnych procesów metabolicznych.

Kwas foliowy należący do grupy folianów bierze udział w procesie podziału komórek oraz przyczynia się do wzrostu tkanek
matczynych w czasie ciąży. Ponadto pomaga w prawidłowej syntezie aminokwasów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe grupy omega-3 tj. kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA)
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca*.

Kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz utrzymania prawidłowego widzenia

Składniki zawarte w 1 tabletce:

Beta-karoten 3 mg*

Witamina D3 10 µg

Witamina E 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu

Tiamina 1,66 mg

Ryboflawina 2 mg

Witamina B6 2,2 mg

Witamina B12 1,2 µg

Witamina C 100 mg

Niacyna 17,8 mg ekwiwalentu niacyny

Biotyna 150 µg

Kwas foliowy 400 µg

Kwas pantotenowy 10,3 mg

Wapń 200 mg

Magnez 50 mg

Cynk 15 mg

Żelazo 28 mg

Mangan 1 mg

Miedź 1 mg

Jod 150 µg

Selen 20 µg

Składniki zawarte w 1 kapsułce:

DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) 220 mg
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EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego) 44 mg

Sposób użycia:

Należy przyjmować jedną tabletkę i jedna kapsułkę dziennie w czasie posiłku, popijając wodą.

Uwagi:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp.z o.o., ul.Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.
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