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Prenatal Classic tabletki powlekane 90szt
 

Cena: 67,00 zł

Opis słownikowy

Producent NUTRO PHARMA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Producent:

NutroPharma

Postać leku:

Tabletki powlekane

Opakowanie:

90 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).
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Prenatal Classic to zestaw witamin niezbędnych dla prawidłowego rozwoju płodu i dobrego samopoczucia kobiety. Preparat został
wzbogacony o podstawowe składniki mineralne: wapń warunkuje prawidłowy rozwój kości, żelazo niezbędny dla prawidłowego rozwoju
układu krwiotwórczego, cynk – potrzebny do prawidłowego rozwoju układu immunologicznego i nerwowego oraz jod i selen konieczne
do prawidłowego funkcjonowania tarczycy.

Wskazania:

Szczególnie polecany do postępowania dietetycznego u kobiet w ciąży i karmiących piersią:

w ciąży zagrożonej niedokrwistością z niedoboru żelaza,
w niedoborach jodu,
w niedoborach witamin i składników mineralnych zwłaszcza żelaza, cynku i kwasu foliowego,
w czasie obniżonej odporności i zwiększonej podatności na infekcje,
w profilaktyce wad cewy nerwowej,
w czasie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę D 3

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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