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Omegamed Pregna 30 kaps.
 

Cena: 35,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

PRODUCENT: Polski Lek S.A ul.Chopina 10

34-100 Wadowice

ILOŚĆ:  30 kapsułek

 

Omegamed Pregna dostarcza optymalną dla kobiet w ciąży i karmiących piersią dzienną porcję DHA (kwas dokozaheksaenowy).

 

 

ZASTOSOWANIE:

Dla kobiet w ciąży

Dla matek karmiących

Do postępowania dietetycznego w celu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka, w szczególności mózgu i wzroku.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Do postępowania dietetycznego.

Zalecana dzienna porcja:

Kobiety w ciąży i matki karmiące:

1 kapsułka dziennie (250 mg DHA),

2 kapsułki dziennie (500 mg DHA) w przypadku niskiego spożycia ryb.

Kobiety w ciąży w przypadku ryzyka przedwczesnego porodu:

4 kapsułki dziennie (1000 mg DHA) pod nadzorem lekarza.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia.

Warto??
od?ywcza

100 g Zalecana
dzienna
porcja
1 kapsu?ka 2 kapsu?ki 4 kapsu?ki

Warto?? en
ergetyczna

2809 kJ
(679 kcal)

18,3 kJ (4,4
kcal)

36,5 kJ (8,7
kcal)

73 kJ (17,4
kcal)

Bia?ko 20,2 g 0,13 g 0,26 g 0,52 g

W?glowoda
ny

8,0 g 0,05 g 0,1 g 0,2 g

Cukry 0 g 0 g 0 g 0 g

T?uszcz 63,0 g 0,4 g 0,82 g 1,64 g

Kwasy
t?uszczowe
nasycone

33,6 g 0,22 g 0,44 g 0,87 g

B?onnik
pokarmowy

0 g 0 g 0 g 0 g

Sód 0 g 0 g 0 g 0 g

DHA 25 000 mg 250 mg 500 mg 1000 mg

Omegamed Pregna nie zawiera mleka ??cznie z laktoz?, jajek, ryb, skorupiaków,

orzechów, pszenicy i produktów pochodnych oraz glutenu. 

 

SKŁAD:
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DHA (kwas dokozaheksaenowy) z alg morskich (Life's DHA, DHASCO); olej słonecznikowy wysokooleinowy; przeciwutleniacze:
mieszanina tokoferoli, palmitynian askorbylu; barwnik: tlenek żelaza; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; żelatyna.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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