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SOLGAR Wit. i minerały prenatalne 60tabl.
 

cena: 44,12 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat multiwitaminowo-minerałowy do skutecznego zapewnienia wszystkich niezbędnych
składników regulacyjno-odżywczych dla kobiet będących w ciąży i matek karmiących.

Działanie:

Starannie dobrano skład i proporcje składników. Preparat zawiera m.in. kwas foliowy oraz
wyjątkową postać żelaza chelatowanego, cholinę tak niezbędną do budowy łożyska. Preparat
nie zawiera drożdży, pszenicy ani produktów mlecznych i jest wyprodukowany bez użycia
sztucznych substancji konserwujących, zapachowych i barwiących.

Sposób użycia:

Dorośli: 2 tabletki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku.

 

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed
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zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Skład:

wapń (węglan wapnia, cytrynian wapnia), substancja wypełniająca: celuloza; magnez (tlenek
magnezu, cytrynian magnezu), maltodekstryna, mieszanina aminokwasów z izolatu białka
sojowego (kwas L-glutaminowy, kwas L-asparaginowy, L-leucyna, L-arginina, L-lizyna, L-
fenyloalanina, L-seryna, L-prolina, L-walina, L-izoleucyna, L-alanina, glicyna, L-treonina, L-
tyrozyna, L-histydyna, L-tryptofan, L-cysteina, L-metionina), substancja wypełniająca: guma
celulozowa; substancja przeciwzbrylająca: (roślinne) kwasy tłuszczowe; żelazo (diglicynian†
żelaza (II)), witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca: fosforany wapnia; cynk (tlenek
cynku, diglicynian†† cynku), witamina E (15 IU, bursztynian D-alfa tokoferylu), niacyna
(witamina B3, amid kwasu nikotynowego), glicyna, kwas L-asparaginowy, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu;
miedź (glukonian miedzi, diglicynian†† miedzi), substancja glazurująca: glicerol (roślinny, z
oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
inozytol, cholina (dwuwinian choliny), mangan (diglicynian†† manganu, glukonian manganu),
naturalny beta-karoten, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (monoazotan
tiaminy), chrom (pikolinian chromu), witamina B2 (ryboflawina), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), jod (jodek potasu), selen (L-selenometionina),
witamina D (200 IU, ergokalcyferol), mieszanina karotenoidów, witamina B12
(cyjanokobalamina).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje ogólne:

Produkt bezglutenowy.

Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, drożdży, sztucznych substancji przedłużających
trwałość, aromatów i barwników.

Niska zawartość sodu.
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