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PregnaPLUS 30 kaps.
 

Cena: 34,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pregna PLUS, dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, 30 kapsułek

Suplement diety zawierający zestaw składników odżywczych, takich jak kwas foliowy, jod i witamina D. Preparat zawiera dobrze
przyswajalne żelazo w formie diglicynianu żelaza (II). Ponadto skład produktu został wzbogacony o MetaPregnaFolic (L-metylofolian
wapnia), składnik, który jest biologicznie dostępną formą folianu, dzięki czemu jest łatwiej i szybciej przyswajalny. Żelazo bierze udział w
procesie podziału komórek oraz pomaga w produkcji czerwonych krwinek. Dodatkowo żelazo i kwas foliowy w sposób korzystny
wpływają na funkcjonowanie układu odpornościowego przyszłej mamy. Witamina D pomaga wprawidłowym wykorzystywaniu wapnia i
fosforu przez organizm kobiety.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.

Składniki: diglicynian żelaza (II); żelatyna; 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.

1 kapsułka zawiera: olej rybi 100mg, w tym DHA (kwas dozohaksaenowy) 50mg, żelazo 27mg (193%)*, kwas foliowy 600mcg (300%)*,
kwas pteroilomonoglutaminowy 400mcg z L-metylofolianu wapnia 200mcg, jod 200mcg (133%)*, witamina D 50mcg (2000IU)
(1000%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zbilansowanej diety jest niezbędne dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/pregnaplus-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt bezglutenowy.

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