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Prenatal DUO tabl.ikaps. 30tabl.(+60kaps.)
 

Cena: 54,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl. (+60 kaps.)

Postać tabl. i kaps.

Producent HOLBEX SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Prenatal DUO jest wskazany do postępowania dietetycznego od 13 tygodnia ciąży do końca okresu karmienia w celu:

zapewnienia prawidłowego rozwoju mózgu i siatkówki oka dziecka;
zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii u dziecka;
profilaktyki niedokrwistości i porodu przedwczesnego.

Skład:

1 tabletka powlekana Prenatal Classic zawiera:
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) 4 mcg

1 kapsułka Prenatal DHA zawiera:
DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) 300 mg
EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego) 35 mg
Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) 5,85 mg

Właściwości składników:
Prawidłowy rozwój mózgu i siatkówki oka dziecka
DHA wpływa na rozwój mózgu i siatkówki oka dziecka. Najbardziej aktywna faza akumulacji tego kwasu tłuszczowego w mózgu
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rozpoczyna się na przełomie II i III trymestru ciąży i trwa aż do 2 roku życia dziecka

Prawidłowy rozwój płodu
Cechą unikalną Prenatal DUO jest zawartość choliny. Bierze ona udział w przewodzeniu impulsów nerwowych, dzięki czemu wspomaga
rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego płodu.
Cholina usprawnia transport DHA do łożyska i poprawia jego ukrwienie. To przekłada się na efektywniejszy transport składników
odżywczych i tlenu do płodu
Jod odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego dziecka i wraz z żelazem wspiera jego rozwój umysłowy.
Folactiv to podwójne źródło folianów wspierające podziały komórkowe, istotne dla wzrastania płodu. Dodatek Folactiv jest szczególnie
korzystny dla osób z wolniejszym metabolizmem kwasu foliowego
Metylokobalamina to gotowa forma witaminy B12, która warunkuje wykorzystanie kwasu foliowego oraz wspiera syntezę DNA płodu.
Cholina wraz z Folactiv i witaminami B12 i B6 wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Obniżenie stężenia
tego związku we krwi matki ma korzystny wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka
Witamina D wspiera rozwój kości i zębów dziecka oraz korzystnie wpływa na odporność. Jest ważna w procesach podziałów
komórkowych odpowiadających za prawidłową masę urojeniową dziecka oraz rozwój istotnych organów

Zmniejszenie ryzyka rozwoju alergii u dziecka'
Niedobory DHA w diecie matki mogą zaburzać równowagę w układzie odpornościowym, co wpływa na powstanie alergii u dzieci.

Profilaktyka niedokrwistości i porodu przedwczesnego
Połączenie żelaza z Folactiw i witaminami B6, B12 aktywnie wspiera procesy krwiotworzenia. Optymalna dawka żelaza redukuje ryzyko
niedokrwistości oraz zaburzeń rozwoju u dziecka.

Dawkowanie:
Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Najlepiej przyjmować 1 tabletkę Prenatal Classic oraz 1-2 kapsułki Prenatal DHA dziennie w trakcie posiłku. Przy zwiększonym
zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu
Niewyrównana nadczynność tarczycy.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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