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Prenalen Immuno Formuła dla kobiet w ciąży i karmiących
30 kapsułek
 

Cena: 21,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent POLSKI LEK

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Prenalen Immuno Formuła 30 kapsułek
podczas ciąży i karmienia piersią

Prenalen Immuno Formuła z myślą o wyjątkowych wymaganiach kobiet w czasie tych szczególnych 9 dziewięciu miesięcy ciąży oraz w
okresie karmienia piersią został stworzony Prenalen Immuno Formuła. Prenalen Immuno Formuła wspiera 24h na dobę, 7 dni w
tygodniu, przez 12 miesięcy i 365 dni w roku.

  Imbir lekarski – przyczynia się do wyzwolenia naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, wspomagając prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponadto przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego w tym
żołądka na wczesnym etapie ciąży.
  Witamina C – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, zwiększa przyswajanie żelaza. Dodatkowo wspiera
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Zawarta w Prenalen
Immuno witamina C pochodzi również z ekstraktu z aceroli.
  Czarny bez – przynosi ulgę przy podrażnieniach górnych dróg oddechowych, wspiera układ odpornościowy. Zawarty w produkcie
ekstrakt z czarnego bzu jest standaryzowany na zawartość polifenoli.
  Cynk – wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.

Opakowanie 30 kapsułek na miesiąc stosowania.

Dawkowanie: Zaleca się spożywać 1 kapsułkę dziennie.

Skład: kwas L-askorbinowy; ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego (Zingiber officinale) DER 4:1; żelatyna; ekstrakt z owocu aceroli
(Malpighia glabra) DER 40:1 standaryzowany na zawartość witaminy C; ekstrakt z owocu maliny właściwej (Rubus idaeus) DER 4:1;
ekstrakt z owocu czarnego bzu (Sambucus nigra) DER 25:1 standaryzowany na zawartość polifenoli; cytrynian cynku; substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.
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  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
  Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza. Chronić przed światłem i wilgocią.
  Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Producent: Polski Lek
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