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PregnaPLUS x 30 kaps.
 

Cena: 42,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PregnaPLUS to nowoczesny suplement diety, zawierający starannie dobrany zestaw składników
odżywczych w ilościach dostosowanych do potrzeb kobiet w ciąży. Pomaga uzupełnić dietę w
podstawowe, ważne w tym okresie witaminy i minerały. Zawiera rekomendowane przez Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne dawki kwasu foliowego, żelaza, jodu i witaminy D3. W skład preparatu
PregnaPLUS wchodzą również ważne w tym okresie suplementacji kwasy omega-3, szczególnie DHA
oraz cynk, witaminy B6 i B12.

 

Skład:

Warto?? od?ywcza preparatu
Sk?adnik Ilo?? (1

kapsu?ka)
*%ZDS

Olej rybi, w tym: 100 mg -
- EPA 33 mg -
- DHA 22 mg -
?elazo 26 mg 186%
Cynk 10 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.aptekasalutis.pl/pregnaplus-x-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

Kwas foliowy 400 µg 200%
Jod 150 µg 100%

Witamina D3 20 µg 400%
Witamina B12 2,5 µg 100%

* procent realizacji zalecanego dziennego zapotrzebowania.

Olej rybi zawierający 65% kwasów omega-3, żelatyna, siarczan żelaza (II), glicerol, olej sojowy
uwodornio, siarczan cynku, lecytyna sojowa, mannitol, chlorowodorek pirydoksyny, dwutlenek tytanu,
średniołańcuchowe trójglicerydy, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina, jodek potasu,
czerwony tlenek żelaza, cholekalcyferol.

 

Działanie: 

PregnaPLUS pomaga uzupełnić dietę w ważne w tym okresie witaminy i minerały, tj. kwas foliowy,
żelazo, jod, witaminę D i DHA z rodziny omega-3.

 

Wskazania: 

Dla kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią.

 

Dawkowanie: 

1 kapsułka dziennie, najlepiej rano podczas posiłku. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i
przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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