
PREGNOTREND - Supliment alimentar micronutritional pe baza de extracte vegetale, antioxidanti, minerale, vitamine si aminoacizi 

destinat sustinerii sanatatii si functionarii normale a intregului aparat reproducator feminin si a glandelor anexe.  

Flacon cu 90 capsule                Greutate neta: 71,64g 

Ingrediente/ capsula: Acid Para-aminobenzoic/ PABA - 150mg**; Izoflavone de Soia (Glycine max) - 75mg**; N Acetil Cisteina – 

50mg**; Citrat feros – 35 mg/37,5%VNR*, Acid ascorbic / Vitamina C – 30mg/37,5%VNR*; Zinc (din 20mg sulfat de zinc heptahidrat) – 

4,54mg/34%VNR*; L-Arginina – 20mg**; L-Carnitina fumarat – 20mg**; Vitamina E (din 15mg Vitamina E acetat) - 5mg/42%VNR*; 

Beta caroten – 2,5mg**; Vitamina B6 / Clorhidrat de piridoxina – 1mg/71%VNR*; Vitamina B2 – 0,8mg/50%71%VNR*; Vitamina B9/ 

Acid folic – 100µg/50%VNR*; Seleniu (din 0,04mg Selenit de sodiu) – 18mcg/34%VNR*; Vitamina D3 – 10mcg/ 400UI/200%VNR*; 

Vitamina B12/ Cianocobalamina – 0,5µ/20%VNR*; Extract pulbere de Samburi de Cais (Prunus americana) – 175mg**; Celuloza 

microcristalina – 55,55mg; Stearat de magneziu – 25mg; Silicat de magneziu – 25mg, Capsula (gelatina) – 96mg. (*Valoare 

Nutritionala de Referinta cf. Regulament 1169/2011; **doza zilnica nu a fost stabilita). Detalii importante in prospectul interior si pe 

www.viusid.ro. 

Informații nutriționale/100 g: Valoare energetica 1473Kj (348Kcal); Grasimi 4,9g; Glucide 60,2g (din care Zaharuri 18,5g); Proteine 

15,8g; Fibre 1,3g; Sodiu 0,96g. 

Mod de utilizare: 2 capsule pe zi, cîte o capsula la 12 ore. A nu depași doza recomandata pentru consumul zilnic. Daca produsul 

este introdus în cadrul unei diete de stimulare a fertilitatii iar medicul indică administrarea a 3 capsule pe zi pentru o perioadă 

limitată de timp, respectați-i indicația! Daca medicul ginecolog hotaraste introducerea a 1 – 2 capsule pe zi pe perioada 

sarcinii sau a alaptarii, respectati-i indicatia! 

A se citi prospectul inainte de utilizare. 

Este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lasa la îndemâna și 

vederea copiilor mici. Condiții de păstrare: flaconul bine închis, la loc uscat, la termperatura camerei.  

Producator: Catalysis S.L., Spania  

Detinator notificare si Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, Luptatorilor 56. Comenzi la: 0721 328509 

sau www.depozitbio.ro 

Notificat la SNPMAPS, nr. AA 8321/2015            A se consuma, de preferinta, inainte de sfarsitul lunii..................... 

 

http://www.viusid.ro/

