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Pregna PLUS kapsułki, 30 kaps.
 

Cena: 47,78 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pregna PLUS® to suplement diety dla kobiet w ciąży i mam karmiących piersią, opracowany według standardów Evidence Based
Medicine.

Zawiera rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne składniki: kwas foliowy, żelazo, jod i witaminę D oraz DHA z rodziny
omega - 3. Żelazo, zawarte w preparacie Pregna Plus, występuje w formie diglicynianu żelaza (II), który charakteryzuje się wysoką
biodostępnością i dobrą tolerancją ze strony przewodu pokarmowego. Jego wchłanianie nie jest zależne od czynników pokarmowych.

Preparat został wzbogacony o MetaPregnaFolic™ (L-metylofolian wapnia), składnik, który jest biologicznie dostępną formą folianów,
dzięki czemu jest łatwiej i szybciej przyswajany.

Składniki suplementu diety Pregna PLUS pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie, które w sposób fizjologiczny wpływają na
prawidłowy przebieg ciąży.

Uzupełniające spożycie kwasu foliowego zwiększa poziom folianów u matki.

Żelazo bierze udział w procesie podziału komórek oraz pomaga w produkcji czerwonych krwinek.

Żelazo i kwas foliowy w sposób korzystny wpływają na funkcjonowanie układu odpornościowego przyszłej mamy.

Witamina D pomaga w prawidłowym wykorzystywaniu wapnia i fosforu przez organizm kobiety.

Źródłem DHA w produkcie jest wysoko oczyszczony olej z tłustych ryb morskich otrzymywany technologią PureMax™.

Zalecana kompleksowa suplementacja z Pregna DHA, która umożliwia indywidualne dostosowanie ilości DHA, w zależności od potrzeb i
diety.

Składniki:
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diglicynian żelaza (II); żelatyna wołowa; olej rybi (źródło DHA); substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; olej MCT; substancja
zagęszczająca: wosk pszczeli żółty; emulgator: lecytyna sojowa; cholekalcyferol; substancja zagęszczająca: dwutlenek krzemu;
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; kwas pteroilomonoglutaminowy; jodan potasu; L-metylofolian wapnia; barwnik: tlenki i
wodorotlenki żelaza.

Składnik 1 kapsułka % RWS* Zalecenia PTG**
Olej rybi 

w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy

100 mg

50 mg 600 mg***
Żelazo 27 mg 193 26-27 mg
Kwas foliowy:

kwas pteroilomonoglutaminowy

z L-metylofolianu wapnia

600 µg

400 µg

200 µg

300 400 µg

Jod 200 µg 133 200 µg
Witamina D 50 µg (2000 IU) 1000 2000 IU

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

** Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie stosowania witamin i mikroelementów u kobiet planujących
ciążę, ciężarnych i karmiących, Ginekol Pol. 2014, 85, 395-399

*** porcja DHA powinna być dostosowana indywidualnie w zależności od spożycia ryb w codziennej diecie.

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka

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

Opakowanie: 30 kapsułek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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