
Pregnofer Immuno

Pregnofer immuno to kompozycja składników opracowana z myślą o

kobietach w ciąży, zawierająca soki bezpośrednio wyciskane z owoców aronii i

maliny, witaminę C, cynk oraz standaryzowany na zawartość alliiny ekstrakt z

czosnku. Preparat charakteryzuje się wysoką zawartością witaminy C, która

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i układu 

nerwowego,

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz zwiększa

przyswajanie żelaza. Cynk, podobnie jak witamina C, pomaga w prawidłowym



funkcjonowaniu układu odpornościowego, a także w ochronie komórek przed 

stresem

oksydacyjnym. Ponadto cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego

metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowej

płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych. Czosnek przyczynia się do

prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz do prawidłowego

funkcjonowania układu oddechowego.

Wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego**

Składniki:

Stabilizator: glicerol, sok bezpośrednio wyciskany z owoców aronii czarnoowocowej

(Aronia melanocarpa), sok bezpośrednio wyciskany z owoców maliny (Rubus

idaeus), substancja słodząca: syrop sorbitolowy, L-askorbinian sodu, glukonian

cynku, ekstrakt z czosnku (Allium sativum) standaryzowany na 2% alliiny, substancja

konserwująca: sorbinian potasu.

Pregnofer immuno zawiera substancję słodzącą.

Dzienna porcja: 

Dzienna porcja  (45 ml) zawiera: 10 g soku bezpośrednio wyciskanego z owoców 

aronii, 8 g soku bezpośrednio wyciskanego z owoców maliny, 80 mg  witaminy C 

(100%*), 60 mg ekstraktu z czosnku zawierającego 1,2 mg alliiny, 10 mg cynku (100%*).

* % referencyjnej wartości spożycia

** witamina C, cynk oraz czosnek pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu

układu odpornościowego



Zalecane spożycie:

15 ml (3 łyżeczki) trzy razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do 

spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut 

(zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga 

zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Uwaga! Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Zastosowanie:

Preparat polecany jest kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym w celu wspierania 

prawidłowej pracy układu odpornościowego, zwłaszcza w okresie jesienno-

zimowym i w okresie przesilenia wiosennego.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. 

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych 

dzieci.

Objętość:

150 ml netto
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