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Pregna Start tabletki, 30 tbl
 

Cena: 41,48 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pregna START jest suplementem diety, opracowanym z myślą o kobietach planujących ciążę.

Preparat zawiera kompozycję starannie dobranych składników odżywczych, dla przyszłych mam przed planowanym poczęciem, w tym
kwas foliowy, witaminę D i jod rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG).

Działanie:
Pregna START zawiera dwa źródła kwasu foliowego, w tym L-metylofolian wapnia - aktywną, łatwo i szybko przyswajalną formę
folianów. Uzupełniające spożycie kwasu foliowego zwiększa poziom folianów u matki. Kwas foliowy wspiera prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego przyszłej matki oraz bierze udział w procesie podziału komórek.

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

Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.

Cholina - pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Witamina B12 - przyczynia się do utrzymania właściwego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego i odpornościowego.

Witamina B6 - przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.

Kwas foliowy, witaminy B6 i B12 biorą udział w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza; cholekalcyferol; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; cytrynian
cynku; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; chlorowodorek pirydoksyny; substancja wiążąca: talk; substancja glazurująca: glikol polietylenowy; substancja
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przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; kwas pteroilomonoglutaminowy; substancja stabilizująca: poliwinylopirolidon; jodan potasu; L-
metylofolian wapnia; metylokobalamina; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe.

Składnik 1 tabletka % RWS*
Kwas foliowy

kwas pteroilomonoglutaminowy

z L-metylofolianu wapnia

800 µg

400 µg

400 µg

 400

Jod 200 µg 133
Witamina D 50 µg (2000 IU) 1000
Cynk 5 mg 50
Witamina B6 1,4 µg 100
Witamina B12 2,5 µg 100

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka dziennie

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

Opakowanie: 30 tabletek

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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