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PregnaPLUS 30 kapsułek
 

Cena: 44,63 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

PregnaPLUS to nowoczesny suplement diety dla kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią.

 
ZASTOSOWANIE:

Dla kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka dziennie.

 

Sk?adniki czynne Zwarto?? w 1 kapsu?ce % referencyjnej warto?ci
spo?ycia

Foliany:

- Kwas foliowy

 

400 mcg

 

200%
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- MetaPregnaFolic 208 mcg 100%

?elazo 26 mg 186%

Witamina D 2000 IU (50 mcg) 1000%

Jod 200 mcg 133%

Olej rybi (min. 60 %

zawarto?ci kwasów

Omega-3), w tym:

- EPA

- DHA

100 mg

30 mg

20 mg

---

---

---

SKŁAD:

Olej rybi zawierający min. 60% kwasów omega-3 (olej rybi, przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli), żelatyna, siarczan żelaza (II),
substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, olej sojowy, substancja zagęszczająca – wosk pszczeli żółty, emulgator – lecytyna sojowa,
witamina D (olej roślinny MCT, cholekalcyferol), przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli, substancja zagęszczająca – dwutlenek
krzemu, barwnik – dwutlenek tytanu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jodan potasu, L-metylofolian wapnia, barwnik –
czerwony tlenek żelaza;

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.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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