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Elevit pronatal x 100 tabl
 

Cena: 173,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera:
Witamina A (retynolu palmitynian) 4000 j.m.; Witamina B1 (tiaminy monoazotan) 1,55 mg; Witamina B2 (ryboflawina) 1,80 mg; Witamina
B6 (pirydoksyny chlorowodorek) 2,60 mg; Witamina B12 (cyjanokobalamina) 4 mcg; Witamina C (kwas askorbowy) 100,00 mg; Witamina
D3 (cholekalcyferol) 500 j.m.; Witamina E (dl-a-tokoferolu octan) 15 j.m.; Pantotenian wapnia 10,00 mg; Witamina H (biotyna) 200 mcg;
Witamina PP (amid kwasu nikotynowego) 19,00 mg; Kwas foliowy 800 mcg; Wapń (wapnia askorbinian, wapnia pantotenian, wapnia
wodorofosforan) 125,00 mg; Magnez (magnezu tlenek, magnezu fosforan, magnezu stearynian) 100,00 mg; Fosfor (wapnia
wodorofosforan, magnezu fosforan) 125,00 mg; Żelazo (żelaza II fumaran) 60,00 mg; Cynk (cynku siarczan) 7,50 mg; Miedź (miedzi
siarczan) 1,00 mg; Mangan (manganu siarczan) 1,00 mg;

Wskazania i działanie

uzupełnianie witamin i minerałów podczas ciąży i w okresie karmienia piersią,
w zapobieganiu anemii na skutek niedoboru żelaza i kwasu foliowego,
zmniejszanie ryzyka wystąpienia wady rozwojowej cewy nerwowej oraz wystąpienia innych wrodzonych anomalii rozwojowych
płodu.
ELEVIT Pronatal jest preparatem wielowitaminowym zawierającym także sole mineralne. Jego skład został specjalnie dobrany z
myślą o kobietach w ciąży i karmiących piersią w celu zapobiegania niedoborom lub uzupełnianiu niedoborów poszczególnych
witamin i składników mineralnych w ich organizmie.

Dawkowanie
Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki na dobę. Lekarz może zlecić inne dawkowanie. Tabletkę należy połknąć i popić wodą w ilości równej
zawartości jednej szklanki. W razie porannych mdłości wskazane jest przyjmować tabletkę w porze kolejnego posiłku. Zaleca się
przyjmowanie tabletek w ciągu miesiąca przed planowaną ciążą, a następnie przez cały okres ciąży i karmienia piersią.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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