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Prenatal dha x 60 kaps
 

Cena: 45,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Prenatal DHA w postaci kapsułek z formułą kwasów omega-3 Epigenetic Nutrition Plan to preparat o wysokiej
przyswajalności składników czynnych w rekomendowanych dawkach, który przeznaczony jest dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji.
Wspomaga uzupełnianie zdrowej diety w ważny dla dziecka kwas dokozaheksaenowy (DHA), a także w EPA i witaminę E, które są
istotne dla zdrowia kobiety i dziecka.

Na co pomaga Prenatal DHA? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest potrzeba uzupełnienia zbilansowanej diety kobiet
spodziewających się dziecka lub karmiących piersią. Suplement powstał na bazie oleju rybiego, który stanowi źródło DHA i EPA, a
ponadto został wzbogacony o witaminę E. Kapsułki suplementu Nutropharma dostarczają wysoką dawkę DHA, wspierając tym samym
właściwy rozwój dziecka, w tym przyczyniając się do prawidłowego rozwoju układu nerwowego i mózgu, a także siatkówki oka dziecka.
Suplementacja DHA przyczynia się do redukcji ryzyka przedwczesnego porodu i do zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii u dziecka.

W opakowaniu o masie netto 36,2 g znajduje się 60 kapsułek suplementu diety Prenatal DHA. W skład 1 kapsułki wchodzi 300 mg
(50–75% RWS) DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) oraz 63 mg EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego), a także 7,8 mg
(65% RWS) witaminy E (octan DL-alfa-tokoferylu) oraz substancje pomocnicze – w tym gliceryna i żelatyna. Zaleca się przyjmowanie od
1 do 2 kapsułek dziennie suplementu diety Prenatal DHA w czasie posiłku. W pierwszym trymestrze ciąży produkt najlepiej łączyć z
Prenatal Uno, a w kolejnych trymestrach, jeśli kobieta ma zwiększone zapotrzebowanie na DHA, z Prenatal Duo. Nie należy przekraczać
zalecanej dawki dziennej suplementu.

Suplementu diety Prenatal DHA nie powinno się traktować jako zamiennika zdrowej diety kobiety w ciąży i karmiącej piersią, a
dodatkowo należy przechowywać go w taki sposób, by dzieci nie miały do niego dostępu. Przeciwwskazaniem do stosowania 
suplementu diety Prenatal DHA jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, a także niewyrównana nadczynność tarczycy.

Składniki
Składniki aktywne: 1 kapsułka zawiera 2 kapsułki zawierają
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Witamina E (D-alfa tokoferol) 7,8 mg; 65%* 15,6 mg; 130%*

DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego 300 mg; 50-75% 600 mg; 100-150%

EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego 63 mg 126 mg

  *procent zaleceń według rekomendacji ekspertów1,2 procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki: olej rybi, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli

Masa netto
36,2 g.

Charakterystyka
Prenatal DHA polecany jest do postępowania dietetycznego w celu:

Wspomagania prawidłowego rozwój mózgu i siatkówki oka u dziecka
Zmniejszenia ryzyka porodu przedwczesnego
Zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii u dziecka

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niewyrównana nadczynność tarczycy.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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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