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SOLGAR Witaminy i minerały prenatalne dla kobiet w ciąży i
matek karmiących 60 tabletek
 

Cena: 45,80 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać TABLETKI

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR WITAMINY I MINERAŁY PRENATALNE, 60 TABLETEK

**Opis produktu:**

Unikalny kompleks mineralno-multiwitaminowy specjalnie stworzony dla wsparcia organizmu kobiety w szczególnym okresie ciąży.
Preparat uzupełni niedobory najpotrzebniejszych składników odżywczych również w okresie laktacji.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki) zawiera:
Wapń (węglan wapnia, cytrynian wapnia) – 652 mg (82% RWS*)
Magnez (tlenek magnezu, cytrynian magnezu) – 227 mg (61% RWS*)
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) – 80 mg
Żelazo (diglicynian† żelaza (II)) – 14 mg (100% RWS*)
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 50 mg (63% RWS*)
Cynk (tlenek cynku, diglicynian†† cynku*) – 7,5 mg (75% RWS*)
Witamina E (15 IU, bursztynian D-alfa tokoferylu) – 10 mg (83% RWS*)
Niacyna (Witamina B3, amid kwasu nikotynowego) – 10 mg (63% RWS*)
Glicyna – 10 mg
Kwas L-asparaginowy – 10 mg
Miedź (glukonian miedzi, diglicynian†† miedzi) – 1000 µg (100% RWS*)
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Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) – 5 mg (83% RWS*)
Inozytol – 5 mg
Cholina (dwuwinian choliny) – 2 mg
Mangan (diglicynian†† manganu, glukonian manganu) – 0,5 mg (25% RWS*)
Naturalny Beta-karoten – 1,8 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 1,25 mg (89% RWS*)
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 0,85 mg (77% RWS*)
Chrom (pikolinian chromu) – 12,5 µg (31% RWS*)
Witamina B2 (ryboflawina) – 1 mg (71% RWS*)
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 400 µg (200% RWS*)
Biotyna (D-biotyna) – 150 µg (300% RWS*)
Jod (jodek potasu) – 75 µg (50% RWS*)
Selen (L-selenometionina) – 12,5 µg (23% RWS*)
Witamina D (200 IU, ergokalcyferol) – 5 µg (100% RWS*)
Mieszanina karotenoidów – 4,8 µg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) – 4 µg (160% RWS*)
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
†Postać żelaza opracowana w celu zapewnienia wysokiego wchłaniania. Łagodniejsza dla organizmu w porównaniu do siarczanu żelaza
– Clin Ther Vol. 13, No. 5, 1991.
††Patenty produkcyjne Albion International Inc.
Składniki:
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).

**Działanie:**

Zestaw najważniejszych witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu kobiet w okresie ciąży oraz
matek karmiących piersią. Starannie dobrane i skomponowane w odpowiednich proporcjach substancje o właściwościach odżywczych i
regulujących wspomogą działanie organizmu obciążonego ciążą i karmieniem. W skład suplementu wchodzi między innymi kwas
foliowy oraz konieczna do budowy łożyska cholina. W suplemencie znajduje się również żelazo w postaci dwuglicynianu żelaza, czyli
chelatu, który wyjątkowo łatwo się wchłania, nie powodując przy tym podrażnień żołądka i jelit oraz zaparć. Suplement diety może być
stosowany u osób z nadwrażliwością na produkty zawierające gluten i laktozę. Produkt posiada certyfikat koszerności.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 2 tabletki, najlepiej zażywać podczas posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

60 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**
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**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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