
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Pregna PLUS x 30 kaps
 

Cena: 37,05 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 Plus w postaci kapsułek to produkt, który uzupełnia zbilansowaną dietę w kwasy omega-3, a także w witaminę
D3, żelazo, jod i kwas foliowy. Wyrób od Verco przeznaczony jest dla pacjentek spodziewających się dziecka oraz mam karmiących
piersią. Pomaga im pokryć zapotrzebowanie organizmu na wspomniane substancje, jednocześnie zapobiegając ich niedoborom i
skutkom tych niedoborów. Produkt jest bezglutenowy i przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Na co jest Pregna Plus? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie diety kobiety w ciąży w ważne dla jej organizmu i
organizmu rozwijającego się płodu składniki. Produkt może być też stosowany w okresie karmienia piersią. W jego składzie znajdują się
substancje optymalnie dostosowane do zmienionych potrzeb i zapotrzebowania kobiet spodziewających się dziecka oraz w okresie
laktacji. W jego składzie znaleźć można między innymi wspomagające prawidłowy rozwój mózgu dziecka kwasy tłuszczowe omega-3
DHA i EPA, a oprócz tego dobrze tolerowane przez układ pokarmowy żelazo o wysokiej biodostępności. Żelazo wspomaga procesy
podziału komórek oraz wspiera produkcję erytrocytów. Formuła zawiera również wysoce przyswajalną formę folianu – kwas foliowy
przyczynia się do redukcji wad cewy nerwowej u płodu. Całość uzupełnia dodatek witaminy D, wspomagającej gospodarkę wapnia i
fosforu, a także jod.

W opakowaniu o masie netto 10,1 g znajduje się 30 kapsułek Pregna Plus. W skład 1 kapsułki wchodzi 100 mg oleju rybiego o min. 60%
zawartości kwasów omega-3 (w tym 30 mg EPA i 20 mg DHA), a także 50 µg (1000% RWS) witaminy D3, 26 mg (186% RWS) żelaza, 400
µg (200% RWS) kwasu foliowego oraz 200 µg (133% RWS) jodu. Skład suplementu diety Pregna Plus uzupełniają substancje
pomocnicze. Wśród nich należy wymienić żelatynę, glicerol, olej sojowy, wosk pszczeli żółty, lecytynę sojową, dwutlenek krzemu oraz
dwutlenek tytanu, a także czerwony tlenek żelaza. Suplement diety Pregna Plus wymaga stosowania zgodnego z zaleceniami
producenta. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, zalecane dawkowanie Pregna Plus to 1 kapsułka dziennie. Nie należy przekraczać porcji
dziennej produktu. Nie każda kobieta spodziewająca się dziecka powinna poza tym korzystać z suplementu diety Pregna Plus.
Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na składniki czynne lub pomocnicze wyrobu. W czasie suplementacji należy ostrożnie
podchodzić do innych medykamentów o podobnym składzie, by nie stosować dawek zbyt wysokich.

Suplement diety Pregna Plus nie ma zastąpić zdrowego trybu życia pacjentki ciężarnej lub matki karmiącej, czy też jej zbilansowanej
diety – może natomiast stanowić ich uzupełnienie, ułatwiając pokrycie zapotrzebowania na kwasy omega-3, kwas foliowy, witaminę D3
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oraz żelazo i jod. Wyrób należy stosować wyłącznie w dawkach rekomendowanych przez producenta, poza tym wymaga on
przechowywania w temperaturze pokojowej i miejscu zabezpieczonym przed światłem i wilgocią. Pregna Plus należy też zabezpieczyć,
aby nie miały do niego dostępu dzieci.

Składniki
Olej rybi zawierający min. 60% kwasów omega-3 (olej rybi, przeciwutleniacz-mieszanina tokoferoli), żelatyna, siarczan żelaza (II), glicerol
(subst. utrzymująca wilgoć), olej sojowy, substancje zagęszczające-wosk pszczeli żółty, emulgator-lecytyna sojowa, witamina D3 (olej
roślinny MCT, cholekalcyferol), emulgator-dwutlenek krzemu, barwnik-dwutlenek tytanu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy),
jodan potasu, barwnik-czerwony tlenek żelaza

1 tabletka zawiera:

olej rybi: min 60% zawartości kwasów omega-3 - 100 mg *

w tym:

EPA (kwas eikozapentaenowy) - 30 mg *
DHA (kwas dokozaheksaenowy) - 20 mg *

żelazo - 26 mg (186% RWS)
kwas foliowy - 400 μg (200% RWS)
jod - 200 μg (133% RWS)
witamina D3 - 50 μg (1000% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Verco S.A.
ul. Skwer Kardynała Stefana 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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