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Prenatal Uno 30 kapsułek
 

Cena: 40,74 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent HOLBEX SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego

PRODUCENT: NUTROPHARMA 

Jedności 10 a , Lesznowola

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Prenatal Uno - zestaw składników, które chronią materiał genetyczny (DNA) zarodka

 

ZASTOSOWANIE:

Prenatal uno jest polecany do postępowania dietetycznego u kobiet w okresie przygotowania do ciąży i w I trymestrze ciąży w celu:

profilaktyki wad cewy nerwowej oraz wspomagania prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu

łagodzenia porannych nudności i problemów trawiennych występujących w początkowym okresie ciąży

uzupełnienia niedoborów witamin i składników mineralnych niezbędnych zwłaszcza w I trymestrze ciąży tj. jod, witamina B6, witamina
B12, kwasu foliowy i witamina D3
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wsparcia płodności dzięki obecności witaminy D, która wspomaga pracę mięśni macicy, oraz witaminie B6, która przyczynia się do
regulacji aktywności hormonalnej.

Prenatal Uno;

zawiera tylko najważniejsze składniki, w rekomendowanych dawkach, które korzystnie wpływają na przebieg ciąży i rozwój płodu.

kwas foliowy oraz witaminy B6 i B12 utrzymują prawidłowy metabolizm homocysteiny, co wpływa na prawidłowy rozwój układu
nerwowego.

kwas foliowy i witamina B12 są ważne, aby proces podziału komórek przebiegał bez uszkodzeń..

jod pomaga w produkcji hormonów tarczycy i jej funkcjonowaniu, jest ważny dla układu nerwowego oraz dla wzrostu dziecka.
Suplementacja jodem jest ważna już w okresie przygotowania do ciąży z uwagi na zwiększone potrzeby organizmu.

witamina D3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, jest
ważna dla  wzrostu i rozwoju kości u dziecka. Badania wskazują, że niedobory pokarmowe wit. D wpływają niekorzystnie na płodność,
dlatego ważne jest uzupełnianie tego składnika w diecie również przed ciażą

imbir przyczynia się do łagodzenia porannych mdłości w czasie ciąży, co potwierdza szereg badań klinicznych. Dodatkowo jest źródłem
polifenoli i ma właściwości antyoksydacyjne, co ma znaczenie dla ochrony materiału genetycznego zawartego w komórce jajowej.

 

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Przyjmować pod nadzorem lekarza.

Najlepiej przyjmować jedną kapsułkę dziennie w trakcie posiłku.

Warto?? od?ywcza 1 kapsu?ka 100 g

Warto?? energetyczna kJ/kcal 6,1/1,4 1514/357

T?uszcz (g), w tym:

Kwasy t?uszczowe nasycone

(g)

< 0,1

< 0,1

1,1

0,83

W?glowodany (g), w tym:

cukry

0,3

< 0,1

64,0

1,4

Bia?ko (g) 0,1 23,5

Sól (g) < 0,1 0,1

Cholina 125 mg 37,9 g

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Witamina B6 1,25 mg 0,4 g

Foliany: Folactiv

(kwas

pteroilomonoglutaminowy + L-

metylofolian wapnia)

800 µg 242,4 mg

Witamina D3 37,5 µg 11,4 mg

Jod 150 µg 45,45 mg

Imbir (Zingiber officinale)
(korze?) w postaci ekstraktu
20:1, standaryzowany na
zawarto?? 5% gingeroli

600 mg 9,09 g

Metylokobalamina 1 µg 0,30 mg

37,5 µg = 1500 jednostek mi?dzynarodowych witaminy D3

SKŁAD:

mączka ryżowa, dwuwinian choliny, składniki kapsułki: [żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu], imbir, cholekalcyferol, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny, kwas
pteroilomonoglutaminowy, L-metylofolian wapnia, jodek potasu, 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. 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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