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TRIMID 1 - PIERWSZY TRYMESTR, 56 KAPSUŁEK
 

cena: 98,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent Nutricare

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

TRIMID 1 to suplement diety dla kobiet w 1 trymestrze ciąży (1-12 tydzień).

Co wyróżnia preparat marki TRIMID? 

Jedyny na rynku skład, z podziałem na 3 trymestry ciąży
Zawarte w nim witaminy i minerały dopasowane są do potrzeb każdego z trzech trymestrów
Skład opracowany został przez ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka
Zawiera najwyższej jakości DHA z alg morskich
Witamina K2 zawarta w preparatach TRIMID jest naturalnego pochodzenia
Nie zawiera alergenów pokarmowych takich jak: gluten, laktoza, soja
Ma dobrą tolerancję pokarmową - nie powoduje mdłości
Wyprodukowany w Polsce, w renomowanym ośrodku badawczo-produkcyjnym

DHA z alg morskich:

DHA przyczynia się do prawidłowego widzenia i funkcjonowania Twojego mózgu oraz wspomaga prawidłowy rozwój oczu i mózgu
Twojego maluszka. Wysoka zawartość DHA gwarantowana jest dzięki pozyskiwaniu go z alg morskich hodowanych w warunkach
kontrolowanych poza narażonymi na zanieczyszczenia zbiornikami morskimi.

ŻELAZO:

Odgrywa rolę w procesie podziału komórek, który jest kluczowy dla wzrostu i rozwoju tkanek w Twoim organizmie,
pomaga także w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz w utrzymaniu przez Ciebie prawidłowych funkcji
poznawczych (np. pamięć, koncentracja).

KWAS FOLIOWY:
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przyczynia się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży (np.: krwinki czerwone, łożysko, macica, piersi),
pomaga w prawidłowej produkcji krwi,
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (m.in.: koncentracja, pamięć, odporność na stres),

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.

WITAMINA K:

TRIMID zawiera Witaminę K naturalnego pochodzenia – pozyskaną w opatentowanym w UE, USA i Japoniii procesie fermentacji soi
przez Bacillus subtilis natto.
Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.

WITAMINA D:
Pomaga:

w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

WITAMINA B6:

pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a także do regulacji aktywności hormonalnej.

JOD:

Pomaga:

w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych,
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
zachować zdrową skórę,
w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

Składniki:
Zawartość w dziennej porcji (w 2 kapsułkach)

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) z alg - 200mg
Witamina D - 50 µg (czyli 2000 j.m)
Witamina K - 11,25 µg
Witamina B6 - 2,24 mg
Kwas foliowy - 600 µg
Żelazo - 18 mg
Jod - 150 µg

Sposób użycia:
1 kapsułka biała i 1 kapsułka żelowa raz dziennie po posiłku, popić wodą.
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