Pregnacare®original
30 tablete
Supliment alimentar
Acidul folic are un efect favorabil pentru o sarcină normală.
Prezentare: cutie cu 2 blistere a câte15 tablete
Ingrediente: maltodextrină (agent de încărcare), celuloză microcristalină
(agent de încărcare), oxid de magneziu (150 mg), vitamina C (acid
ascorbic DC 97%) (70 mg), înveliș tabletă: oxid de fier r oșu (colorant),
talc, hidroxipropilmetilceluloză, glicerină vegetală, niacină (vitamina
B3/ nicotinamidă) (20 mg), fumarat feros (17 mg), sulfat de zinc (15 mg),
vitamina B6 (pirodixină HCI) (10 mg), agenți antiaglomeranți: dioxid
de siliciu și acid stearic, acid pantotenic (D-pantotenat de calciu) (6 mg),
stearat de magneziu (agent antiaglomerant), vitamina E (D-alfa tocoferil acid
succinat) (din soia) (4 mg), tiamină/vitamina B1 (mononitrat de tiamină) (3
mg), beta-caroten natural 20%V(2mg),riboflavină(vitaminaB2)(2mg), sulfat
de cupru (1mg), acid folic (400 μg), D-biotină (150 μg), iodură de potasiu
(150 μg), vitamina K1 5% SD (70 μg), selenat de sodiu (30 μg), vitamina D3
(colecalciferol) (10 μg), vitamina B12 0,1% WS (cianocobalamină) (6μg).
Conține soia. Produsul poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă.
Nu conține: conservanți, coloranți artificiali, lactoză, drojdie, gelatină, gluten.
Mod de administrare: Adulți: 1 tabletă pe zi, după masa principală, cu apă
sau un lichid rece. A nu se mesteca. A nu se lua pe stomacul gol.
Pregnacare® original se recomandă femeilor pe toată durata sarcinii. Conține
Vitamina K și, de aceea, nu trebuie luat concomitent cu anticoagulante
(warfarina) sau cu aspirină și heparină, fără avizul medicului. Ca și în cazul
altor suplimente alimentare, cereți aviz de specialitate, înainte de utilizare
dacă sunteți sub supraveghere medicală, suferiţi de epilepsie, afecțiuni
tiroidiene, hemocromatoză, alergii alimentare sau sunteți alergic la unul
dintre ingrediente. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul
zilnic. Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o
dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna
şi vederea copiilor. A se păstra în loc uscat, ferit de lumină şi căldură, la o
temperatură sub 25° C, în ambalajul original. A se consuma, de preferinţă,
înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj.
Cantitate netă: 33,43g ℮
Producător: Vitabiotics Ltd, Londra, Anglia
Contact EU: Vitabiotics EU Ltd, Dublin, Irlanda
Notificat la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj. Notificare Nr.
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