Suplement diety

Pregna Vomi® to suplement diety opracowany
specjalnie z myślą o kobietach, które odczuwają
dyskomfort w postaci umiarkowanych mdłości
związanych z ciążą.
Pregna Vomi® zawiera wyciąg z kłącza imbiru,
który pomaga łagodzić dyskomfort w postaci
mdłości.
Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.
Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga
w zachowaniu równowagi elektrolitowej.
Zalecana porcja do spożycia: 3 gumy dziennie.

Uwaga: Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie
zdrowego trybu życia i stosowanie zbilansowanej
diety jest niezbędne dla zachowania prawidłowego
stanu zdrowia.
W przypadku wystąpienia nadmiernych nudności
i/lub wymiotów należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Spożycie
w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Produkt przeznaczony dla osób
dorosłych. Nie połykać.
Zawiera substancje słodzące.
Najlepiej spożyć przed końcem: Patrz na nadruk
z boku opakowania.

Składnik czynny

3 gumy

Ekstrakt z kłącza imbiru
Witamina B6
Magnez

120 mg
1,5 mg
57 mg

% referencyjnej
wartości spożycia
107 %
15 %

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
20 gum do żucia bez cukru.

Wyprodukowano w UE dla:
Verco S.A.
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
www.verco.com.pl
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Składniki: baza gumowa (zawiera lecytynę
sojową); substancja słodząca: ksylitol;
diglicynian magnezu; substancja słodząca:
mannitol; aromaty; substancja glazurująca:
guma arabska; ekstrakt z kłącza imbiru Zingiber
officinale R.; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; substancje przeciwzbrylające:
talk, sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu;
substancje słodzące: sukraloza, taumatyna;
chlorowodorek
pirydoksyny;
substancja
glazurująca: wosk carnauba.
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Pregna START to suplement diety, opracowany
z myślą o kobietach planujących ciążę. Zawiera
kompozycję starannie dobranych składników
odżywczych dla przyszłych mam, przed planowanym poczęciem: kwas foliowy, witaminę D,
jod, cynk, witaminę B6.
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dla kobiet
planujących ciążę
zawiera dwa źródła kwasu
foliowego, w tym L-metylofolian wapnia
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Rekomendowane składniki
w planowaniu ciąży.
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kompozycja starannie
dobranych składników przed
planowanym poczęciem

Pregna PLUS zawiera wyłącznie rekomendowane przez Ekspertów Ginekologii i Położnictwa składniki o udowodnionym działaniu:
kwas foliowy, żelazo, witaminę D, jod, DHA
z rodziny omega-3.

dla kobiet w ciąży
i karmiących piersią
z MetaPregnaFolic™
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Rekomendowane składniki
o udowodnionym działaniu.
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mała kapsułka

Układ nerwowy dziecka zaczyna rozwijać się
bardzo wcześnie, dlatego tak ważna jest podaż
DHA od początku ciąży.
W okresie ciąży i laktacji jesteś jedynym źródłem DHA dla swojego maluszka.
Pregna 250 DHA zawiera DHA, które pochodzi
z wysokooczyszczonego oleju tłustych ryb morskich, w związku z czym stanowi najlepsze i bezpieczne źródło tego istotnego składnika diety.
DHA, zawarty w Pregna 250 DHA,
pochodzi z wysokiej jakości oleju
wytwarzanego technologią PureMaxTM
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Pregna 250 DHA to czyste DHA, które
wspomaga rozwój mózgu Twojego dziecka.

Zminimalizowany charakterystyczny smak
i zapach oleju z ryb.
PureMaxTM jest znakiem towarowym Croda International Plc, Anglia.

Dowiedz się więcej na www.pregna.com.pl
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