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Pregna START, dla kobiet planujących ciążę, 30 tabletek
 

Cena: 32,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pregna START, dla kobiet planujących ciążę, 30 tabletek

Składniki suplementu diety Pregna Start pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie. 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. Ponadto kwas foliowy wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego przyszłej mamy.
Witamina D pomaga w prawidłowym wykorzystywaniu wapnia i fosforu przez organizm. Cynk, zawarty w preparacie Pregna START,
pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych, a witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności
hormonalnej.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.

Składniki: dwuwinian choliny, substancja wypełniająca: celuloza; cholekacyferol: substancja przeciwzbrylacjąca: 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 przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; kwasu pteroilomonoglutaminowy; substancja stabilizująca: poliwinylopirolidon; jodan
potasu; L-metylofolian wapnia; metylokobalamina, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; substancja przeciwzbrylająca: kwasy
tłuszczowe.

1 kapsułka zawiera: kwas foliowy 800mcg (400%)* (w tym: kwas pteroilomonoglutaminowy 400mcg, L-metylofolianu wapnia 400mcg),
jod 200mcg (133%)*, witamina D 2000IU 50mcg (1000%)*, cynk 5mg (50%)*, cholina 125mg, witamina B6 1,4mg (100%)*, witamina B12
2,5mcg ( 100%)*.

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Wyprodukowano w UE dla:
VERCO S.A.
ul. Skwer Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 lok. 6U,
01-015 Warszawa.
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