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Acti Vita-miner Prenatal 60 tabl.
 

Cena: 42,42 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opakowanie 60 tabl.

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), kwas L-askorbinowy, tlenek magnezu,
hydroksypropylometyloceluloza (substancja do stosowania na powierzchnię), pirofosforan żelazowy, amid kwasu nikotynowego,
dwutlenek tytanu (barwnik), tlenek cynku, stearynian magnezu (substancja do stosowania na powierzchnię), D-pantoteinian wapnia,
octan DL-alfa-tokoferylu, hydroksypropyloceluloza (substancja do stosowania na powierzchnię), beta-karoten, dwutlenek krzemu
(substancja wypełniająca), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, cyjanokobalamina, siarczan manganu, tlenek
miedzi, kwas pteroilomonoglutaminowy, czerwień koszenilowa (barwnik), D-biotyna, jodek potasu, indygotyna (barwnik), selenin sodu,
cholekalcyferol, wosk biały i wosk Carnauba (substancja do stosowania na powierzchnię).  400 ?g Składnik ilość %dziennego zalecanego
spożycia Beta-karoten 3 mg  Folacyna (kwas foliowy) 200 % Witamina D3 10 ?g 200 % Kwas pantotenowy 10,3 mg 172 % Witamina E 10
mg 100 % Wapń 200 mg 25 % Tiamina (witamina B1) 1,66 mg 114 % Magnez 50 mg 17 % Ryboflawina (witamina B2) 1,9 mg 119 % Cynk
15 mg 100 % Witamina B6 2,2 mg 110 % Żelazo II 28 mg 200 % Witamina B12 1,2 ?g 120 % Mangan 1 mg  Witamina C 100 mg 166 % 
Miedź 1 mg  Niacyna (witamina PP) 17,8 mg 99% Jod 150 ?g 100 % Biotyna 150 ?g 100 % Selen 20 ?g  Wskazania Vitaminer Prenatal
suplement diety to kompleksowy zestaw 20 witamin i składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu ciąży i rozwoju
płodu. Skład preparatu został opracowany z myślą o kobietach plnujących ciążę, będących w ciąży oraz kobietach karmiących piersią.
Właściwie dobrane składniki preparatu zapewniają podstawową suplementację witaminowo-mineralną codziennej diety.  Działanie
Zwiększona dawka kwasu foliowego w preparacie, jest niezbędna do regulacji różnorodnych procesów metabolicznych. Uczestniczy w
syntezie związków purynowych, pirymidynowych i niektórych aminokwasów, bierze udział w procesie podziału komórkowego, wzmacnia
laktację oraz pomaga chronić przed niedokrwistością. Niedobór kwasu foliowego u kobiet przed rozpoczęciem i w czasie ciąży może
prowadzić do powstawania wad wrodzonych cewy nerwowej u ich potomstwa. Kwas foliowy jest niezbędnym czynnikiem wzrostu i
rozwoju, a także wpływa na prawidłową funkcję układu nerwowego, przewodu pokarmowego i narządów płciowych.  Dawkowanie
Przyjmować 1 tabletkę dziennie w czasie posiłku, popijając wodą. Zaleca się przyjmowanie preparatu w ciągu dwóch miesięcy przed
planowaną ciążą oraz przez cały okres ciąży i karmienia piersią.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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