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Pregna 250 DHA x30 kapsułek
 

Cena: 37,57 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Verco

Postać kapsułki

Substancja
czynna

kwasy Omega-3 (DHA)

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Inteligencja dziecka to nie tylko kwestia genów. Masz na nią wpływ już od momentu poczęcia, gdyż układ nerwowy maluszka kształtuje
się już od pierwszych tygodni ciąży. Możesz wpływać na rozwój mózgu i układu nerwowego dziecka przez swoją racjonalną dietę,
bogatą w DHA.

Pregna 250 DHA to nowoczesny suplement diety dla kobiet w ciąży i mam karmiących piersią. Jest źródłem cennego kwasu omega-3
DHA będącego podstawowym składnikiem komórek mózgu dziecka.

To właśnie przed narodzeniem powstaje ich aż 75%, a pozostałe 25% w trakcie pierwszego roku życia. Każda kapsułka Pregna 250 DHA
to źródło cennego kwasu omega-3 DHA, którego organizm nie potrafi wytworzyć w odpowiedniej ilości. DHA wspomaga rozwój mózgu
maluszka już od chwili poczęcia.

Wskazania

Kobiety planujące ciążę, w ciąży i karmiące piersią.

Działanie

Kwas tłuszczowy omega-3 DHA ma wpływ na rozwój mózgu płodu oraz niemowląt karmionych piersią. Jest on podstawowym
składnikiem komórek mózgu dziecka, który odpowiada za jego prawidłowy rozwój. Jedynym źródłem DHA dla dziecka jest jego mama,
która podczas ciąży przekazuje mu je przez łożysko, a w okresie karmienia piersią z mlekiem. Stąd większe zapotrzebowanie na ten
składnik wśród kobiet w ciąży i mam karmiących piersią. Odpowiednia suplementacja DHA jest szczególnie istotna w przypadku diety
ubogiej w ryby, gdyż organizm sam nie potrafi wytworzyć dostatecznej ilości tej substancji.
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Zalety produktu

DHA wspomaga rozwój mózgu dziecka już od chwili poczęcia
Pregna 250 DHA zawiera odpowiednią dla kobiet w ciąży dawkę kwasu omega-3 DHA
DHA zawarty w Pregna 250 DHA pochodzi z wysoko oczyszczonego, standaryzowanego oleju z ryb morskich

Składniki

250 mg DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) w 1 kapsułce.

Sposób użycia i zawartość opakowania

Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki dziennie

Korzystne działanie wstępuje w przypadku spożywania 200 mg DHA ponad zalecane spożycie 250 mg kwasów tłuszczowych omega-3
dziennie.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Verco S.A.
ul. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
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