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Prenatal DUO x30 tabletek + 60 kapsułek
 

Cena: 67,37 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Nutro Pharma

Postać kapsułki, tabletki

Substancja
czynna

cholina, foliany, jod, kwasy Omega-3 (DHA),
selen, witamina B12, witamina B6, witamina
D, żelazo

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Prenatal® duo to formuła najważniejszych składników odżywczych, opracowanych w oparciu o Epigenetic Nutrition
Plan®. Z najnowszych badań naukowych wynika, iż oprócz genów, które dziecko dziedziczy po rodzicach, pewne cechy można
wykształcić poprzez dostarczanie odpowiednich składników odżywczych już w okresie ciąży. Dziedziczenie cech „ponad genami”
nazywamy epigenetyką.

Prenatal® duo zawiera najważniejsze składniki odżywcze w rekomendowanych dawkach, m.in. cholinę, żelazo, połączenie kwasu
foliowego z jego aktywną formą ( FolActiv®), wit. D. oraz 600 mg DHA, które korzystnie wpływają na przebieg i czas trwania ciąży,
prawidłowy rozwój płodu, w tym mózgu, siatkówki oka oraz zapewniają prawidłową podaż żelaza i wspierają proces tworzenia krwinek.¹
Prenatal® duo należy stosować od 13. tygodnia ciąży do końca okresu karmienia.

¹Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Korzystne działania
składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych
zgodnie ze sposobem użycia: żelazo, jod, selen, wit.B₆, wit.B₁₂, foliany, DHA, cholina, imbir.

²Saberi F. et al. Nurs Midwifery Stud.2014;3(1):e11841

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:
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