
 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

Pueria Duo 90 kapsułek
 

cena: 53,08 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 90 sztuk

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania ciąża, niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

Opis:
Ciąża to wyjątkowy okres, w którym Twoje dziecko przechodzi różne fazy rozwojowe. W drugim trymes- trze ma już wykształcone
wszystkie organy i zaczyna intensywnie rosnąć. W tym czasie dojrzewają jego narządy wewnętrzne oraz układ nerwowy. W trzecim
trymestrze dojrzewa układ oddechowy, mózg i narząd wzroku, zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej.
W czasie karmienia piersią mleko matki jest głównym źródłem składników odżywczych dla dziecka - ich właściwa ilość w pokarmie jest
kluczowa dla jego dalszego prawidłowego rozwoju.

Skład Pueria Duo powstał z połączenia wiedzy ekspertów oraz wytycznych Polskiego Towarzy- stwa Ginekologów i Położników, wg
których rekomenduje się suplementację: kwasu foliowego, witaminy D, DHA i jodu u wszystkich kobiet w ciąży. Pueria Duo zawiera dwa
źródła folianów: kwas foliowy oraz jego aktywną formę: L-metylofolian wapnia, która nie musi ulegać tak wieloetapowej przemianie w
organizmie do formy aktywnej, jak nieaktywny kwas foliowy. O możliwości wykorzystania kwasu foliowego przez organizm decyduje gen
MTHFR, którego mutacja występuje nawet u 50% populacji1. U osób tych skuteczność przekształcania kwasu foliowego do aktywnej
postaci może zmniejszyć się nawet aż o 70%. Badania naukowe potwierdzają, że wiele osób nie w pełni metabolizuje kwas foliowy, co
skutkuje zbyt niskim poziomem jego aktywnej
postaci we krwi. Uzupełniające spożycie kwasu foliowego zwiększa poziom folianów u matki. Niski poziom folianów u matki jest
czynnikiem ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u rozwijającego się płodu.
Ponadto, skład Pueria Duo został wzbogacony o cholinę, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Prawidłowy poziom homocysteiny ma wpływ na prawidłowy przebieg ciąży.
DHA zawarty w Pueria Duo ma postać trójglicery- dów, czyli taką, jaka naturalnie występuje w organizmie. Dzięki temu może być lepiej
przyswaja- ny przez organizm człowieka. Źródłem DHA w produk- cie jest wysokogatunkowy olej rybi otrzymywany opatentowaną
technologią Golden Omega®, która zapewnia jego wyjątkową czystość i jakość. Ponadto ogranicza ona niekorzystny proces utleniania
oleju, przez co minimalizuje rybi smak i zapach. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położni- ków bezpiecznym
źródłem DHA dla kobiet w ciąży są małe ryby. DHA w Pueria Duo pozyskiwany jest z małych ryb anchovis o wysokiej zawartości kwasów
tłuszczowych omega-3.

Składniki kapsułki z witaminami i minerałami:
dwuwinian choliny; hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka); L-metylofolian wapnia (kwas foliowy); kwas pteroilomonoglutaminowy
(kwas foliowy); jodek potasu (jod); cholekalcyferol (witamina D).
Składniki kapsułki z DHA: trójglicerydy kwasów omega-3 z ryb (w tym DHA i EPA); żelatyna wołowa (kapsułka); substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
3 kapsułki dziennie: 1 kapsułka z witaminami i minerałami + 2 kapsułki z DHA.
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