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Pregna DHA x 30 kaps
 

Cena: 32,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Pregna DHA w postaci kapsułek przeznaczony jest dla kobiet w ciąży i mam karmiących piersią. Uzupełnia zdrową
dietę w wysokiej jakości kwasy omega-3, a konkretnie w kwas DHA, który wspomaga budowę komórek mózgu dziecka, a także rozwój
dziecięcych oczu. Suplement diety od Verco dostarcza DHA z oleju rybiego, ale jego kapsułki posiadają zminimalizowany smak i zapach
oleju z ryb, dzięki czemu również pacjentki zmagające się z mdłościami nie powinny mieć problemu z połknięciem codziennej dawki
produktu.

Na co jest Pregna DHA? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest ułatwianie pokrycia zapotrzebowania na DHA, które jest
większe u pacjentek spodziewających się dziecka i karmiących piersią. Dieta przyszłej mamy i matki karmiącej powinna być szczególnie
bogata w źródła wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym szczególnie w kwas dokozaheksaenowy. Suplement diety Pregna
DHA uzupełnia zdrową dietę kobiety, pomagając jej w pokrywaniu zapotrzebowania organizmu na ten ważny dla rozwoju układu
nerwowego dziecka składnik. Będzie pomocny zwłaszcza w przypadku diety ubogiej w ryby, która nie pokrywa dziennego
zapotrzebowania na ten składnik. Kwas DHA stanowi główny budulec dziecięcych komórek mózgowych, a to właśnie w okresie ciąży
powstaje nawet 75% z nich, a kolejnych 25% rozwija się w ciągu pierwszego roku życia niemowlęcia. DHA organizm nie jest w stanie
wytworzyć, dlatego płód czerpie go od matki, a potem niemowlę wraz z mlekiem.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Pregna DHA. W skład 1 kapsułki wchodzi 200 mg DHA (z oleju rybiego), a w 2 kapsułkach jest
to 600 mg DHA (z oleju rybiego). DHA zawarte w suplemencie diety Pregna 250 DHA pochodzi z oleju tłustych ryb morskich. Olej ten
jest doskonale oczyszczony i zminimalizowano w nim zawartość metali ciężkich, rtęci, czy też innych zanieczyszczeń. Wyróżnia się
wysoką biodostępnością. DHA wspomaga prawidłowy rozwój dziecięcego mózgu, a także jego wzroku. Formułę suplementu diety
Pregna DHA uzupełniają składniki pomocnicze, czyli żelatyna i glicerol. Rekomendowane przez producenta dawkowanie Pregna DHA to
1-2 kapsułki dziennie. Wskazanej dawki suplementu diety nie należy przekraczać. Pregna DHA przeciwwskazania także posiada, co
oznacza, że suplementu diety nie można podawać każdemu. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
kapsułek.

Pregna DHA jest suplementem diety, więc może uzupełniać zdrowy tryb życia i zbilansowane posiłki, ale nie może stać się ich
substytutem. Podstawą dbałości o kondycję zdrowotną kobiety w ciąży i matki karmiącej powinna pozostawać zrównoważona dieta, a
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suplementy diety stosować można jedynie wspomagająco. Produkt należy przyjmować wyłącznie we wskazanych dawkach, poza tym
istotne jest jego zabezpieczenie przy przechowywaniu, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych. Suplement diety Pregna DHA
należy też chronić przed działaniem światła i wilgoci, a także przed wpływem temperatury innej niż pokojowa.

Składniki
Olej rybi (źródło DHA, przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
Verco S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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