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Pregna START x 30 tabl
 

Cena: 31,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Tabletki

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Pregna Start w postaci tabletek stosowany jest przede wszystkim przez kobiety planujące ciążę. Uzupełnia
zbilansowaną dietę w składniki, o których prawidłowy poziom w organizmie warto zadbać jeszcze przed poczęciem dziecka. Dostarcza
do organizmu kobiety optymalnie dobrane dawki kwasu foliowego, jodu, choliny, cynku, witamin B6 i B12, a także witaminy D, ułatwiając
pokrycie codziennego zapotrzebowania na nie, a także przeciwdziałając ewentualnym niedoborom oraz skutkom tych niedoborów u
przyszłej mamy i jej dziecka.

Na co jest Pregna Start? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest planowanie starań o dziecko. Produkt może być też
stosowany we wczesnej ciąży. W skład suplementu diety wchodzą 2 formy kwasu foliowego, w tym między innymi łatwo przyswajalny i
wysoce aktywny L-metylofolian wapnia. Uzupełnienie poziomu kwasu foliowego w organizmie przyczynia się do redukcji wad cewy
nerwowej u płodu. Suplement diety Pregna Start dodatkowo uzupełnia dietę kobiety w optymalną dawkę witaminy D, która wspiera
układ odpornościowy, a dodatkowo wspomaga gospodarkę wapnia i fosforu. Produkt dostarcza do organizmu również jod i witaminę
B6, a także cholinę, łatwo przyswajalny cynk i witaminę B12 o wysokiej biodostępności. Cynk wspomaga utrzymanie płodności i funkcji
rozrodczych, a witamina B12 wspiera prawidłowy metabolizm energetyczny oraz pracę układu odpornościowego i funkcjonowanie
układu nerwowego. Cholina wspomaga metabolizm homocysteiny, a witamina B6 wspiera aktywność hormonalną.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Pregna Start. W skład 1 tabletki wchodzi 800 µg (400% RWS) kwasu foliowego, 200 µg (113%
RWS) jodu oraz 50 µg (1000% RWS) witaminy D. Oprócz tego produkt dostarcza do organizmu 5 mg (50% RWS) cynku, 125 mg choliny
oraz 1,4 mg (100% RWS) witaminy B6 i 2,5 µg (100% RWS) witaminy B12. Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze,
szczegółowo opisane na opakowaniu produktu. Opisane przez producenta dawkowanie Pregna Start powinno być przez pacjentkę
przestrzegane, chyba że lekarz wskaże inaczej. Zalecana porcja dzienna suplementu diety Pregna Start to 1 tabletka. Nie należy
przyjmować większej ilości tabletek dziennie.

Nie każda pacjentka powinna stosować suplement diety Pregna Start, gdyż posiada on również przeciwwskazania. Nie jest zalecany w
przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji wchodzących w jego skład. Jeśli w czasie stosowania produktu u pacjentki
pojawią się jakiekolwiek objawy nadwrażliwości, powinna odstawić tabletki Pregna Start i zasięgnąć porady lekarza.
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Suplement diety Pregna Start należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Tabletki dobrze zabezpieczyć
przed światłem i wilgocią, a także temperaturą inną niż pokojowa. Należy poza tym traktować suplement diety jako uzupełnienie
zbilansowanych posiłków i zdrowego stylu życia, a nie jako ich substytut. Tylko zachowanie zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia
umożliwi utrzymanie prawidłowej kondycji zdrowotnej.

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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