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Prenatal Classic tabletki powlekane 30szt
 

Cena: 31,89 zł

Opis słownikowy

Producent NUTRO PHARMA

Opis produktu
 

Postać leku:

Tabletki powlekane

Opakowanie:

30 tabletek

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-metyIotetrahydrofoIian wapnia, selenian (IV) sodu,
metylokobalamina.

1 tabletka zwiera: Cholina (dwuwinian choliny) 125 mg, Fumaran żelaza (II) 60 mg , Foliany (FolActiv: kwas pteroilomonoglutaminowy i L-
metylofolian wapnia) 800 mcg , Witamina D (cholekalcyferol) 50 mcg/2000 j.m., Jod (jodek potasu) 200 mcg, Selen (selenian (IV) sodu)
55 mcg, Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2,6 mg, Witamina B12 (metylokobalamina).

Działanie:

Prenatal Classic to zestaw witamin niezbędnych dla prawidłowego rozwoju płodu i dobrego samopoczucia kobiety. Formuła zapewnia
prwidłowy przebieg ciąży już od 2 trymestu oraz przeciwdziala niedokrwistości kobiet. Swoje działanie zawdzięcza klasycznemu
połączeniu najważniejszych witamin i soli mineralnych, które zostały dobrane w taki sposób, aby dostarczyć kobiecie w ciąży i w okresie
karmienia najważniejszych dla niej składników, których najczęściej brakuje w codziennej diecie.Cholina zawarta w preparacie oprócz
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wspierania funkcjonowania wątroby matki ma także wpływ na ukrwienie łożyska, co przekłada się na efektywniejszy transport
składników odżywczych i tlenu do wzrastającego płodu. Cholina wraz z Folactiv oraz witaminami B12 i B6 wspomagają utrzymanie
prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Obniżenie stężenia tego związku we krwi matki ma korzystny wpływ na przebieg ciąży i
zdrowie dziecka. Odpowiednie dawki jodu i selenu regulują aktywność hormonalną tarczycy matki, której prawidłowe działanie jest
niezbędne dla rozwoju układu nerwowego dziecka i ma wpływ na jego inteligencję w przyszłości. Wysoka dawka witaminy D wspiera
odporność matki oraz odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mięśniówki macicy, co ma korzystny wpływ na utrzymanie
ciąży.Połączenie żelaza z Folactiv oraz witaminami B6 i B12 aktywnie wspiera procesy krwiotworzenia. Optymalna dawka żelaza
redukuje ryzyko niedokrwistości oraz zaburzeń rozwoju u dziecka.

Wskazania:

Do postępowania dietetycznego u kobiet od 13. tygodnia ciąży do końca okresu karmienia piersią w celu: wspierania prawidłowego
rozwoju płodu, wspierania prawidłowego przebiegu ciąży, profilaktyki niedokrwistości.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia:

Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi bez konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie:

1 tabletka dziennie w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Zrównoważony sposób żywienia oraz prawidłowy tryb życia jest
ważny dla organizmu człowieka.

Ważna informacja:

Produkt powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza.
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