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Prenatal classic x 90 tabl powlekanych
Cena: 49,99 PLN
Opis słownikowy
Postać
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Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Wapń, Witamina C, Żelazo, Cynk, Niacyna, Witamina E, Witamina B6, Witamina B1, Witamina B2, Witamina A, Kwas foliowy, Jod, Selen,
Witamina D3, Witamina B12, substancja przeciwzbrylająca: celuloza, substancja zagęszczająca: krzemionka karboksymetyloceluloza;
substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, barwnik: dwutlenek tytanu; nośnik: mannitol; barwniki: tlenek żelaza czerwony i żółty.
Zawiera składniki pochodzące z ryb.
Zawartość w 1 tabletce:
Wapń 200 mg - 25% RWS
Witamina C - 100 mg - 125% RWS
Żelazo 60 mg - 428,6% RWS
Cynk 25 mg - 250% RWS
Niacyna 18 mg - 112,5% RWS
Witamina E 7,38 mg - 61,5% RWS
Witamina B6 2,6 mg - 185,7% RWS
Witamina B1 1,84 mg - 167,3% RWS
Witamina B2 1,7 mg - 121,4% RWS
Witamina A 1200 µg - 150% RWS
Kwas foliowy 800 µg - 400% RWS
Jod 200 µg - 133,3% RWS
Selen 35 µg - 63,6% RWS
Witamina D3 20 µg - 400% RWS (20 µg witaminy D3 = 800 j.m. witaminy D3)
Witamina B12 4 µg - 160% RWS
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Masa netto: 79,56 g.
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Charakterystyka
Prenatal Classic jest 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 D3.
Prenatal Classic to zestaw witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju płodu i dobrego
samopoczucia kobiety w ciąży i karmiącej.
W Polsce zaobserwowano zbyt niskie spożycie wielu witamin i soli mineralnych przez kobiety ciężarne, szczególnie w drugiej
części ciąży, dlatego Prenatal Classic został skomponowany jako uzupełnienie diety właśnie w te składniki. Preparat jest
bogatym źródłem:
Żelaza - zawiera 60 mg żelaza; tyle, ile zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacjo Zdrowia, powinny przyjmować kobiety w
ciąży, aby zapewnić prawidłowe powstawanie krwinek. Żelazo występuje w postaci organicznej soli fumaranu, dzięki czemu
lepiej się wchłania i jest dobrze tolerowane przez organizm.
Cynku - preparat wzbogacono o 25 mg cynku w postaci dobrze przyswajalnej soli cytrynianu. Zapotrzebowanie na ten
pierwiastek zwiększa się znacznie szczególnie w okresie okołoporodowym, ze względu na syntezę ciał odpornościowych płodu,
a następnie w okresie karmienia noworodka.
Kwasu foliowego - zawiera 0,8 mg kwasu foliowego. Jest on szczególnie istotny w pierwszych tygodniach ciąży, kiedy kształtuje
się cewa nerwowa. W późniejszym okresie rola kwasu foliowego jest nieco inna. Jest wtedy potrzebny do zapewnienia
prawidłowej ilości krwinek czerwonych.
Witaminy D3 - zgodnie z najnowszymi zaleceniami ekspertów zawiera 800 j.m. Witamina D3 korzystnie wpływa na układ kostny i
układ odpornościowy mamy i dziecka, łagodzi zaburzenia metaboliczne i predyspozycje do cukrzycy ciężarnych, zmniejsza
ryzyko występowania groźnego powikłania jakim jest stan przedrzucawkowy.
Dla bezpieczeństwa przyszłych mam i dziecka witamina A występuje tylko w postaci beta-karotenu, który nie kumuluje się w
organizmie.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 tabletka dziennie w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza.
Zrównoważony sposób żywienia oraz prawidłowy tryb życia jest ważny dla organizmu człowieka.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.
Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola
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