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Prenatal uno x 30 kaps
 

Cena: 31,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Prenatal Uno w postaci kapsułek to produkt uzupełniający zdrową dietę przyszłej mamy w ważne dla rozwoju dziecka
składniki takie jak cholina, kwas foliowy, jod, witamina D, witamina B6 i witamina B12. Dodatkowo wyrób od Nutropharma w swoim
składzie posiada imbir, dzięki czemu przyczynia się do redukcji ciążowych mdłości.

Na co jest Prenatal Uno? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka. Produkt
przeznaczony jest do uzupełnienia zdrowej diety w składniki cenne dla wsparcia ochrony DNA i profilaktyki wad cewy nerwowej, dlatego
szczególnie polecany jest pacjentkom w okresie starań o dziecko oraz tym w I trymestrze ciąży. Stosowanie suplementu diety może być
pomocne przy uzupełnieniu ewentualnych niedoborów składników mineralnych i witamin, a dodatkowo wspomaga pracę mięśni macicy
i wspiera regulację aktywności hormonalnej. W formule suplementu diety Prenatal Uno znaleźć można FolActiv®, będący połączeniem
kwasu foliowego oraz jego formy aktywnej. Foliany i cholina wspierają prawidłowy rozwój układu nerwowego dziecka. Dodatek witamin
B6 i B12 zwiększa biodostępność kwasu foliowego. Dodatek witaminy D wspiera stan kości i zębów oraz pracę układu
odpornościowego, a dodatek jodu wspiera prawidłową pracę tarczycy. Formułę produktu uzupełniono o imbir, który przyczynia się do
zmniejszania ciążowych mdłości.

W opakowaniu o masie netto 12,2 g znajduje się 30 kapsułek Prenatal Uno. W skład każdej z nich wchodzi 600 mg korzenia imbiru w
postaci ekstraktu 20:1, 125 mg choliny (dwuwinian choliny), 400 µg (400% RWS) folianów, 150 µg (100% RWS) jodu (jodek potasu), 50
µg (1000% RWS) witaminy D3 (cholekalcyferol), 1,25 mg (89,3% RWS) witaminy B6 (chlorowodorek pirydoksyny), 1 µg (40% RWS)
witaminy B12 (MetylB12; metylokobalamina), a także składniki pomocnicze. Substancje pomocnicze suplementu diety Prenatal Uno to
mączka ryżowa, żelatyna, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu oraz maltodekstryna. Zalecane dawkowanie
Prenatal Uno to 1 kapsułka dziennie, przyjmowana w czasie posiłku. Produkt należy stosować jedynie w dawkach wskazanych – nie
powinno się przekraczać zalecanego dawkowania Prenatal Uno. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu należy skonsultować się z
lekarzem.

Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety Prenatal Uno jest nadwrażliwość na jakikolwiek z jego składników. Produktu nie
powinny przyjmować również pacjentki z niewyrównaną czynnością tarczycy. Bez konsultacji z lekarzem nie powinno się równocześnie
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z Prenatal Uno stosować innych suplementów diety, w składzie których znajduje się witamina D, foliany lub jod. Zaleca się wykonanie
badania 25(OH)D we krwi oraz omówienie uzyskanego w badaniu wyniku z lekarzem bądź farmaceutą, zanim pacjentka rozpocznie
suplementację.

Suplement diety Prenatal Uno nie powinien być traktowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia – może
stanowić ich wsparcie. Należy go dodatkowo przechowywać w taki sposób, aby był niewidoczny i niedostępny dla najmłodszych.

Składniki
mączka ryżowa, składniki kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu, imbir, cholekalcyferol, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, cyjanobalamina.

1 kapsułka zawiera:

Imbir (korzeń) w postaci ekstraktu 20:1, standaryzowanego na 5% zawartości gingeroli - 600 mg*
Witamina b6 - 1,25 mg (89,3% RWS)
Kwas foliowy - 400 &micro;g (200% RWS)
Jod - 150 &micro;g (100% RWS)
Witamina D3 - 37,5 &micro;g (750% RWS)
Witamina B12 - 1 &micro;g (40% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Wartość odżywcza (1 kapsułka):

Wartość energetyczna 6,1 kJ/1,4 kcal
Tłuszcz: <0,1g, w tym

Kwasów tłuszczowych nasyconych <0,1g
Węglowodany 0,3g
Cukry <0,1g
Białko 0,1g
Sól <0,1g

Masa netto
Ilość netto: 12,2g

Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego u kobiet w okresie przygotowania do ciąży i w I trymestrze ciąży w celu:

profilaktyki wad cewy nerwowej oraz wspomagania prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu
łagodzenia porannych nudności i problemów trawiennych występujących w początkowym okresie ciąży
uzupełnienia niedoborów witamin i składników mineralnych niezbędnych zawłaszcza w I trymestrze ciąży tj. jod, witamina B6,
witamina B12, kwas foliowy i witamina D3
wsparcia płodności dzięki obecności witaminy D3, która wspomaga pracę mięśni macicy, oraz witaminę B6, która przyczynia się
do regulacji aktywności hormonalnej.

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

Stosowanie
Najlepiej przyjmować jedną kapsułkę dziennie w trakcie posiłku. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy
skonsultować z lekarzem.

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

Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
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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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