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Prenatal duo (Prenatal classic 30 kaps + Prenatal dha 60
kaps)
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps + 30 kaps

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Prenatal® duo w postaci kapsułek żelatynowych i kapsułek twardych jest produktem przeznaczonym przede
wszystkim dla kobiet spodziewających się dziecka (w tym szczególnie w II i III trymestrze) oraz kobiet karmiących piersią. Uzupełnia
dietę o ważne dla rozwoju dziecka składniki, przeciwdziałając skutkom ewentualnych niedoborów.

Organizmy przyszłej mamy i matki karmiącej mają szczególne potrzeby, a rosnący płód i rozwijające się dziecko również wymagają
odpowiedniej podaży składników odżywczych. Z tego powodu zaleca się w tym czasie szczególne skupienie na zaspokajaniu
zapotrzebowania witamin i minerałów. Podstawę w ciąży i w czasie karmienia piersią powinna stanowić zdrowa i zbilansowana dieta,
która będzie bogata w niezbędne dla matki i dziecka składniki odżywcze. Suplement diety Prenatal® duo uzupełnia dietę w substancje
aktywne, które są szczególnie istotne dla rozwoju dziecka i zdrowia jego mamy.

W skład preparatu wchodzi między innymi cholina, która wspiera funkcjonowanie łożyska i wątroby oraz przyczynia się do prawidłowego
rozwoju mózgu płodu. Suplement diety zawiera także FolActiv®, będący połączeniem kwasu foliowego oraz jego formy aktywnej, które
wspierają podziały komórkowe. W produkcie znajduje się również MetylB12, czyli forma witaminy B12, która wspiera podziały komórek.
Kwas foliowy, w połączeniu z witaminą B12 i witaminą B6, dodatkowo wspierają prawidłowy metabolizm homocysteiny. W składzie
suplementu diety znaleźć można też laktoferynę, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego i korzystnie wpływa na
wykorzystanie żelaza przez krwinki czerwone. W produkcie znajduje się również jod, przyczyniający się do prawidłowej pracy tarczycy i
wspierający prawidłowy rozwój układu nerwowego dziecka, a dodatkowo witamina D, która ma udział w utrzymaniu zdrowych kości i
zębów, a oprócz tego przyczynia się do właściwej pracy układu odpornościowego.

Opakowanie produktu zawiera kapsułki żelatynowe i kapsułki twarde. W skład kapsułek twardych wchodzi dwuwinian choliny, żelatyna,
fumaran żelaza (II), mączka ryżowa, cholekalcyferol, laktoferyna bydlęca (z mleka) i maltodekstryna, a dodatkowo sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek
potasu, selenian (VI) sodu oraz metylokobalamina. W skład kapsułek żelatynowych wchodzi natomiast olej rybi (anchois, sardynki,
makrele), octan-DL-alfa-tokoferylu, glicerol, żelatyna i mieszanina tokoferoli.

Suplement diety Prenatal® duo powinien być stosowany zgodnie ze wskazówkami producenta, chyba że lekarz stwierdzi inaczej.
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Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki twardej i 2 kapsułek miękkich dziennie. Dawka powinna być połknięta w czasie posiłku. Prenatal®
duo również posiada przeciwwskazania, a należy do nich nadwrażliwość na którykolwiek ze składników kapsułek, a dodatkowo
niewyrównana nadczynność tarczycy.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek żelatynowych oraz 30 kapsułek twardych suplementu diety Prenatal® duo, co jest dawką
wystarczającą na 30 dni stosowania. W dwóch kapsułkach żelatynowych znajduje się 11,7 mg (97,5% RWS) witaminy E (octan DL-alfa-
tokoferylu), 600 mg (100-150% RWS) DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) oraz 70 mg EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju
rybiego). W jednej kapsułce twardej znajduje się natomiast 125 mg choliny (dwuwinian choliny), 30 mg (214% RWS) żelaza (fumaran
żelaza (II)), 400 µg (400% RWS) kwasu foliowego FolActiv®, 400 µg kwasu pteroilomonoglutaminowy (L-metylofolian wapnia), 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.

Suplement diety Prenatal® duo nie powinien być traktowany jako substytut zdrowej diety i stylu życia, ponadto powinien być stosowany
w dawkach zalecanych i nie powinno się ich przekraczać. Produkt należy chronić przed dostępem dzieci i przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

Jak dieta kobiety w ciąży wpływa na dziecko? Każda przyszła matka powinna wiedzieć, że jej dieta w okresie ciąży i karmienia ma duży
wpływ na rozwój potomstwa. Dlatego tak wiele czasu poświęca się odpowiedniemu żywieniu kobiet w ciąży. Zbilansowane menu, pełne
niezbędnych składników odżywczych może polepszyć jakość życia dziecka i zredukować jego podatność na różnego rodzaju schorzenia
w późniejszym wieku.
Już w trakcie rozwoju płodowego pojawia się związek pomiędzy narażeniem na konkretne czynniki, a powikłaniami, jakie mogą pojawić
się w wieku dziecięcym, a nawet później, w dorosłym życiu. Epigenetyczne modyfikacje u płodu pojawiają się w przypadku kontaktu z
różnymi czynnikami zewnętrznymi, między innymi dietą matki. I choć badania nad tym, w jaki sposób składniki odżywcze, spożywane
przez matkę, wpływają na epigenom dziecka, wciąż trwają, już dziś można stwierdzić, iż jedzenie ma znaczenie, jeżeli chodzi o
prawidłowy rozwój płodu.

Dieta, obfitująca w składniki, takie jak witamina B12 czy kwas foliowy może zmienić ekspresję genów, przede wszystkim w okresie
początkowego rozwoju, czyli w trakcie życia płodowego i wczesnego dzieciństwa. Dzieje się tak dlatego, że spożywane przez matkę
jedzenie zostaje rozłożone na substancje odżywcze poprzez różne procesy metaboliczne. Jednym z tych procesów jest metylacja DNA,
czyli mechanizm, odpowiedzialny za przyłączenie się gryp metylowych do adeniny lub cytozyny. Uczestniczą w tym enzymy
transportujące, takie jak – DNA-metylotransferazy (DNMT) i S-adenozylo-L-metionina (SAM). Składniki odżywcze, spożywane przez
matkę mogą mieć znaczenie dla poziomu SAM i samej metylacji, a cały proces jest niezbędny do utrzymania homeostazy komórkowej.
Tworzone grupy metylowe mogą powodować wyciszenie niektórych genów, a więc zmiany w zakresie metylacji mogą mieć istotne
znaczenie dla funkcjonowania danego genu. Jak widać, dieta kobiety ciężarnej jest istotna, ponieważ jej zróżnicowanie między innymi
może mieć wpływ na epigenom dziecka i determinować jego profil metaboliczny.

Składniki
Składniki kapsułka twarda Prenatal®duo:
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® - 400 µg (400% RWS )
Kwas pteroilomonoglutaminowy (L-metylofolian wapnia) - 400 µg*
Witamina D (cholekalcyferol) - 50 µg/ 2000 j.m. (1000% RWS)
Jod (jodek potasu) - 200 µg (133% RWS)
Selen (selenian VI 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*

Składniki kapsułka żelatynowa Prenatal® dha:
olej rybi (anchois, sardynki, makrele), octan-DL-alfa-tokoferylu, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; kapsułka: żelatyna,
przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli.
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2 kapsułki zawierają:

Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) - 11,7 mg (97,5% RWS)
DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) - 600 mg (100-150% RWS)
EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego) - 70 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek twardych + 60 kapsułek żelatynowych
60,4 g

Charakterystyka
Suplement diety Prenatal® duo jest szczególnie polecany kobietom w II i III trymestrze ciąży oraz podczas karmienia piersią. Zawiera
laktoferynę wraz z żelazem, a także cholinę, DHA (kwas dokozaheksaenowy) oraz kompleks niezbędnych składników
wyselekcjonowanych pod względem korzystnego wpływu na matkę i dziecko.
· Cholina wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby i łożyska matki7. 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.
Zastosowanie FolActiv® jest szczególnie korzystne dla osób z wolniejszym metabolizmem kwasu foliowego, co dotyczy co drugiej
kobiety w Polsce. 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 MetylB12 i witaminą B6 wspomagają utrzymanie prawidłowego
metabolizmu homocysteiny. Obniżenie stężenia tego związku we krwi matki ma korzystny wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka

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.15 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów dziecka oraz wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Laktoferyna jest to glikoproteina wiążąca żelazo z diety i odpowiedzialna za jego wykorzystanie przez krwinki czerwone, co ma
szczególne znaczenie u kobiet od II trymestru ciąży. Laktoferyna ma również wpływ na funkcje układu odpornościowego

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

Stosowanie
Najlepiej przyjmować jedną kapsułkę Prenatal® classic i 2 kapsułki Prenatal® DHA dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, 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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