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Prenatal DUO tabl.ikaps. 30tabl.(+60kaps.)
 

Cena: 73,38 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl. (+60 kaps.)

Postać tabl. i kaps.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: środek spożywczy specjalnego postępowania dietetycznego

PRODUCENT:  NUTROPHARMA Sp. z o.o.

ul. Jedności 10a

05-506 Lesznowola

ILOŚĆ: 30 tabletki i kapsułki; 60 szt

 

Prenatal® DUO zawiera cholinę, DHA (kwas dokozaheksaenowy) oraz kompleks niezbędnych składników

wyselekcjonowanych pod względem korzystnego wpływu na matkę i dziecko.

 

 

ZASTOSOWANIE:

 Do postępowania dietetycznego w celu:

zapewnienia prawidłowego rozwoju mózgu i siatkówki oka dziecka
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wspierania prawidłowego rozwoju płodu

zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii u dziecka

profilaktyki niedokrwistości i porodu przedwczesnego

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

 Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Najlepiej przyjmować 1 tabletkę Prenatal Classic oraz 1-2 kapsułki Prenatal DHA dziennie w trakcie posiłku.

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować z lekarzem.

 

Sk?adniki aktywne 1 tabletka zawiera ZDS*

Cholina (dwuwinian choliny) 125 mg **

Fumaran ?elaza (II) 60 mg 428,6 %

Foliany (FolActiv: kwas
pteroilomonoglutaminowy i L-
metylofolian wapnia)

800 mcg 400 %

Witamina D (cholekalcyferol) 50 mcg / 2000 j.m. 1000 %

Jod (jodek potasu) 200 mcg 133,3 %

Selen (selenian IV sodu) 55 mcg 100 %

Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny)

2,6 mg 185,7 %

Witamina B12 (metylokobalamina) 4 mcg 160 %

[*procent zalecanego dziennego spo?ycia; ** zalecane dzienne spo?ycie nie zosta?o

ustalone]

Sk?adniki kapsu?ka Prenatal® DHA: olej rybi (z tu?czyka) octan-DL-alfa-tokoferylu,

substancja utrzymuj?ca wilgo?:

gliceryna, ?elatyna, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Sk?adniki aktywne 1 kapsu?ka zawiera 2 kapsu?ki zawieraj?

DHA (kwas dokozaheksaenowy z
oleju rybiego)

300 mg 50 %* 600 mg 100 %*
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EPA (kwas eikozapentaenowy z
oleju rybiego)

39 mg ** 78 mg **

Witamina E (octan DL-alfa-
tokoferylu)

2 mg 16,7 %* 4 mg 33,3 %*

[*% realizacji zalece? wed?ug rekomendacji PTG23; ** zalecane dzienne spo?ycie nie

zosta?o ustalone;

*** ekwiwalent alfa-tokoferolu, % zalecanego dziennego spo?ycia]

 

SKŁAD:

Maltodekstryna, fumaran żelaza (II), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, dwuwinian choliny, barwnik: karmina,
cholekalcyferol, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, 5-metylotetrahydrołolian wapnia, selenian (IV) sodu,
metylokobalamina.

 

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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