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Prenatal classic x 90 kaps twardych
 

Cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Prenatal Classic w postaci kapsułek twardych z laktoferyną, żelazem, choliną, kompleksem witamin i minerałów to
produkt stosowany w celu uzupełnienia zdrowej diety kobiety spodziewającej się dziecka oraz matek karmiących piersią. Prenatal
Classic od Nutropharma wspiera prawidłowy przebieg ciąży i rozwój płodu, a także zapewnia odpowiednią podaż żelaza, co jest ważne
dla procesu tworzenia krwinek czerwonych.

Na co jest Prenatal Classic? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zdrowej diety kobiety w II i III trymestrze
ciąży, a oprócz tego w czasie karmienia piersią. Suplement dostarcza do organizmu witaminy i minerały w dawkach dobranych do
potrzeb kobiety i dziecka. W skład produktu wchodzi między innymi laktoferyna z żelazem i kwasem foliowym, a także cholina, która
wspiera pracę wątroby oraz łożyska, a dodatkowo przyczynia się do poprawy funkcjonowania mózgu oraz wpływa na lepszą odporność
na stres i funkcje poznawcze. Laktoferyna jest glikoproteiną wspierającą funkcje układu odpornościowego oraz wiązanie żelaza. Kwas
foliowy, wraz z żelazem i witaminami B6 i B12 wspierają natomiast procesy krwiotworzenia. W formule suplementu diety Prenatal
Classic znaleźć można również jod i selen, a te wspierają pracę tarczycy, korzystnie wpływając na rozwój układu nerwowego dziecka.
Zawartość witaminy D w suplemencie diety to natomiast wsparcie dla zdrowych kości i zębów, a dodatkowo dla pracy układu
odpornościowego.

W opakowaniu o masie netto 79,56 g znajduje się 90 kapsułek twardych Prenatal Classic. W skład każdej z nich wchodzi 125 mg
choliny (dwuwinian choliny), 30 mg (214% RWS) żelaza (fumaran żelaza (II)), 400 µg (400% RWS) kwasu foliowego, 50 µg/ 2000 j.m.
(1000% RWS) witaminy D (cholekalcyferol), 200 µg (133% RWS) jodu (jodek potasu), 55 µg (100% RWS) selenu (selenian VI sodu), 2,6 mg
(185,7% RWS) witaminy B6 (chlorowodorek pirydoksyny), 4 µg (160% RWS) witaminy B12-MetylB12 (metylokobalamina) oraz 20 mg
laktoferyny, a także składniki pomocnicze. Składniki pomocnicze suplementu diety to żelatyna, mączka ryżowa, maltodekstryna, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, a oprócz tego dwutlenek krzemu.

Zalecane dawkowanie to 1 kapsułka Prenatal Classic przyjmowana raz dziennie w czasie posiłku. Nie powinno się przekraczać
sugerowanej dawki suplementu diety, a jeśli pacjentka ma większe zapotrzebowanie, powinna skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca
się jednoczesnego stosowania z Prenatal Classic innych suplementów diety, w skład których wchodzi witamina D, jod, żelazo czy
foliany. Dobrą praktyką będzie oznaczenie 25(OH)D we krwi, zanim kobieta rozpocznie suplementację, a następnie omówienie
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otrzymanych wyników z lekarzem lub farmaceutą. Przeciwwskazaniem Prenatal Classic jest nadwrażliwość na jego składniki i
niewyrównana nadczynność tarczycy.

Prenatal Classic to suplement diety, którego nie powinno się traktować jako zamiennika zdrowej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego
stylu życia. Ważne, aby produkt przechowywać w miejscu, do którego dzieci nie będą miały dostępu.

Składniki
dwuwinian choliny, kapsułka: żelatyna; fumaran żelaza (II); mączka ryżowa; cholekalcyferol, laktoferyna bydlęca (z mleka),
maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny,
L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (VI) sodu, metylokobalamina.

1 kapsułka zawiera:

Cholina (dwuwinian choliny) 125 mg*
Żelazo (fumaran żelaza (II)) 30 mg (214%RWS)
Kwas foliowy* * (FolActiv®):

kwas pteroilomonoglutaminowy 400 µg (400%RWS)
L-metylofolian wapnia) 400 µg*

Witamina D (cholekalcyferol) 50 µg/ 2000 j.m. (1000%RWS)
Jod (jodek potasu) 200 µg (133%RWS)
Selen (selenian sodu) 55 µg (100%RWS)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2,6 mg (185,7%RWS)
Witamina B12- MetylB12 (metylokobalamina) 4 µg (160%RWS)
Laktoferyna 20 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
* *obejmuje wszystkie formy folianów

Masa netto
Masa netto: 79,56 g.

Charakterystyka

Suplement diety Prenatal® classic jest preparatem szczególnie polecanym dla kobiet w II trymestrze ciąży do końca karmienia
piersią.

Prawidłowy przebieg ciąży
Prawidłowy rozwój płodu
Zapewnienie prawidłowej podaży żelaza, wsparcie procesu tworzenia krwinek

Cholina wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby i łożyska matki. Bierze także udział w przewodzeniu impulsów nerwowych
i jest istotna dla rozwoju płodu, a w szczególności jego mózgu.
FolActiv® to połączenie kwasu foliowego i jego aktywnej formy, który wspiera podziały komórkowe, istotne dla wzrastania
płodu.
MetylB12 to gotowa forma witaminy B12, która odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Metabolizm witaminy B12 i kwasu
foliowego jest wzajemnie powiązany.
Cholina wraz z kwasem foliowym obecnym w FolActiv® oraz Metyl B12 i witaminą B6 wspomagają utrzymanie prawidłowego
metabolizmu homocysteiny.
Jod wraz z selenem pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy, co ma wpływ na prawidłowy rozwój układu
nerwowego dziecka i może odpowiadać za jego inteligencję w przyszłości.
Witamina D w zalecanej porcji dziennej 2000 j.m.pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów dziecka oraz wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułkę dziennie w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Zrównoważony sposób żywienia oraz prawidłowy tryb życia jest
ważny dla organizmu człowieka.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola

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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