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Prenatal® duo 60,4 g, 30 kapsułek twardych + 60 kapsułek
żelatynowych
 

Cena: 51,21 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (+60 kaps.)

Postać kaps.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

• Prawidłowy rozwój płodu oraz prawidłowy przebieg ciąży:

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.8

Czy wiesz, że... Badania dowodzą, że suplementacja choliną w czasie ciąży przynosi korzyści dla szeregu funkcji fizjologicznych
potomstwa takich jak funkcjonowanie mózgu, funkcje poznawcze, odporność na stres3.

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 Polsce9. MetylB12 to gotowa forma witaminy B12, która odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Metabolizm witaminy
B12 i kwasu foliowego jest wzajemnie powiązany10.

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 dziecka11,
12.

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 przyszłości13, 14.

Witamina D w zalecanej porcji dziennej 2000 j.m.15 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów dziecka oraz wspomaga prawidłowe
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funkcjonowanie układu odpornościowego.

FolActiv® + MetylB12 + witamina B6 = maksymalne wykorzystanie działania folianów16

• Zapewnienie prawidłowej podaży żelaza/wsparcie procesu tworzenia krwinek

Połączenie żelaza z kwasem foliowym zawartym w FolActiv® oraz witaminami B6 i B12 aktywnie wspiera procesy krwiotworzenia.
Żelazo przyczynia się do zwiększenia poziomu hemoglobiny w czasie ciąży i prawidłowego rozwoju umysłowego dziecka17.

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 ciąży18. Laktoferyna ma również wpływ na funkcje układu odpornościowego19.

Czy wiesz, że... Rozważa się udział laktoferyny w utrzymaniu prawidłowego terminu porodu ze względu na dane dotyczące modulowania
przez nią procesów zapalnych i ograniczania skracania szyjki macicy?20

• Prawidłowy rozwój mózgu, siatkówki oka dziecka24

DHA należy do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Głównym źródłem DHA są tłuste ryby morskie, które, jak
wykazują badania, są spożywane w zbyt małej ilości przez kobiety w Polsce21. Dostarczanie DHA na przełomie II i III trymestru ciąży jest
szczególnie istotne dla rozwoju mózgu oraz siatkówki oka dziecka22, 23.

• Prawidłowy czas trwania ciąży5

Rekomendacje grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zostały oparte o dowody naukowe dotyczące
wpływu DHA na prawidłowy termin porodu (<34. t.c.)5 Ze względu na niskie spożycie tego kwasu tłuszczowego w populacji polskiej
zaleca się stosowanie porcji nie mniejszej niż 600 mg/dzień. W przypadku kobiet z grupy wysokiego ryzyka porodu przedwczesnego
rekomendowana jest porcja wyższa – 1000 mg/dobę5.

(1) Lifschitz C. Standardy Medyczne/ Pediatria 2013 T. 10: 507-19 (2) Kamiński K et al. Postepy Neonatologii 2015 nr 1(22) (3) Jiang X et
al. Trends in Endocrinology and Metabolism 2014;25(5):263-73 (4) Standardy Medyczne/Pediatria 2018 T. 15; 15-22 (5) Ginekol Pol.
2014; 85:318-20 Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (6) Ginekol Pol. 2011; 82:550-3 Polskie Towarzystwo Ginekologów i
Położników (7) King, J.H. et al. Nutrients 2017, 9, 765 (8) Zeisel SH. International Journal of Women’s Health 2013;5:193-99 (9) Seremak-
Mrozikiewicz A et al. Archives of Perinatal Medicine 2013; 19:12-18 (10) Shane B. Food and Nutrition Bulletin,2008; 29 (2)_suppl. 1:
S5-S16 (11) Czeczot H. Postępy Hig Med Dosw. (online), 2008; 62: 405-19 (12) Mascarenhas M. et al. Journal of Pregnancy Volume
2014, Article ID 123024 (13) Skröder HM et al. Clin Nutr. 2014. pii: S0261-5614(14)00248-9 (14) Hynes KL et al. J Clin Endocrinol Metab.
2013;98(5):1954-62 (15) Rusińska A et al. Front. Endocrinol. 2018;9:246 (16) Serapinas D. et al. Reprod Toxicol. 2017 ;72:159-163 (17)
Stoltzfus RJ et al. Iron deficiency anaemia. WHO; Geneva: 2004. pp. 163-209 (18) Lepanto MS et al. Front. Immunol.2018; 9:2123 (19)
Kruzel ML et al. Front. Immunol. 2017; 8:1438 (20) Ochoa TJ, Sizonenko SV. Biochem Cell Biol. 2017;95(1):22-30 (21) Pediatr Pol
2010;85(6): 597-603 (22) Kuratko CN, Salem N. PLEFA 2009;81:111-8 (23) Innis SM. J. Nutr. 2007 vol. 137 no. 4 855-859 (24) Korzystny
efekt jest osiągany w przypadku spożywania 200 mg DHA w stosunku do normalnego spożycia kwasów omega-3 dla dorosłych tj.
przykładowo 250 mg DHA i EPA.

Sposób użycia:

Najlepiej przyjmować jedną kapsułkę Prenatal® classic i 2 kapsułki Prenatal® DHA dziennie w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować z lekarzem. Preparat
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla
funkcjonowania organizmu człowieka. Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z
odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia. Nie należy używać innych suplementów diety
zawierających żelazo, witaminę D, jod lub foliany. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz
konsultacja wyniku z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niewyrównana nadczynność tarczycy.
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Ważna informacja:

Ze względu na zawartość składników naturalnych możliwa jest niejednorodna struktura i kolor kapsułki twardej.

Przechowywanie:

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

Podmiot odpowiedzialny:

NUTROPHARMA Sp. z o.o.
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