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Duphavit Pregna 30 kaps.
 

Cena: 45,44 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent MYLAN EPD

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

DuphaVit Pregna to preparat, który uzupełnia codzienną dietę w składniki niezbędne dla utrzymania prawidłowo funkcjonującego
organizmu matki i dziecka.

ZASTOSOWANIE:

DuphaVit Pregna to suplement diety stworzony z myślą o kobietach w ciąży i karmiących piersią. Kwas DHA wspomaga utrzymanie
prawidłowego widzenia oraz sprzyja właściwemu funkcjonowaniu mózgu. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200
mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 dla dorosłych tj. 250 mg DHA i kwasu EPA. Foliany
odgrywają ważną rolę we wzroście tkanek matczynych w czasie ciąży. Uczestniczą w procesie podziału komórek oraz wspomagają
prawidłową produkcję krwi. Żelazo jest niezbędne dla prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz redukuje uczucie
zmęczenia i znużenia. Witamina D3 stanowi zaś wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i mięśni. Jest też
bardzo ważna dla zdrowych zębów i kości. Jod ma funkcję wspomagającą prawidłowe wytwarzanie hormonów tarczycy oraz sprzyja
właściwemu funkcjonowaniu tego narządu.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka dziennie po posiłku.

SKŁAD:

Olej rybi, żelatyna, olej sojowy uwodorniony, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca (wosk pszczeli), żelazo
elementarne, emulgator (lecytyna sojowa), substancja zagęszczająca (dwutlenek krzemu), witamina D (cholekalcyferol), barwnik (tlenki i
wodorotlenki żelaza), foliany w tym kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) oraz kwas lewomefoliowy (L-metylofolian wapnia),
jodan potasu.
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OSTRZEŻENIA:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w niedostępnym dla dzieci, suchym i nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze pokojowej do 25 stopni Celsjusza, w
oryginalnym opakowaniu. 

Nie należy przyjmować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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