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Prenatal DHA kapsułki, 60 kaps.
 

Cena: 66,05 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Prenatal® dha szczególnie polecany kobietom w ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Zawiera bardzo wysoką dawkę kwasu dokozaheksaenowego (DHA) składnika szczególnie istotnego dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Uzupełnianie DHA od początku ciąży wpływa korzystnie na wysycenie tkanek mamy, a jego aktywny transport do płodu zachodzi na
przełomie II i III trymestru. DHA należy dostarczać w gotowej formie, ponieważ organizm ludzki ma ograniczoną zdolność do jego
syntezy t

Działanie:

Prawidłowy rozwój mózgu, siatkówki oka dziecka*

DHA jest też niezbędny do rozwoju układu nerwowego dziecka. Jego dostarczanie podczas ciąży jest szczególnie istotne dla rozwoju
mózgu oraz siatkówki oka dziecka.

*korzystny efekt jest osiągany w przypadku spożywania 200 mg DHA w stosunku do normalnego spożycia kwasów omega-3 dla
dorosłych tj. przykładowo 250 mg DHA i EPA.

Prawidłowy czas trwania ciąży
Rekomendacje grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zostały oparte o dowody naukowe o najwyższym
poziomie wiarygodności dotyczące wpływu DHA na redukcję porodu przedwczesnego.

Składniki:
olej rybi (anchois, sardynki, makrele), octan-DL-alfa-tokoferylu, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna; żelatyna, przeciwutleniacz:
mieszanina tokoferole.

Składnik 1 kapsułka 2 kapsułki
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DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) 300 mg; 75-50%* 600 mg; 100-150%*
EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego) 35 mg 70 mg
Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) 5,85 mg; 48,7%** 11,7 mg; 97,5%**

* % realizacji zaleceń według rekomendacji PTGiP1

** procent referencyjnych wartości spożycia

Sposób użycia:
Najlepiej przyjmować jedną lub dwie kapsułki dziennie w trakcie posiłku.
Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować z lekarzem. 

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Opakowanie: 60 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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