KISA ÜRÜN BİLGİSİ
REGENESİS MAX
Regenesis Max Nedir?
Gebelik ve emzirme döneminde besin gereksinimleri artar. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme, annenin
fizyolojik gereksinimlerini karşılamak ve bebeğin bedensel ve zihinsel büyüme ve gelişmesini sağlamak için
çok önemlidir. Regenesis Max gebeliğe hazırlanan, gebe ve emziren kadınların bu dönemde artan, Omega-3,
Folik asit, diğer vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya destek sağlar.
Regenesis Max içeriğindeki temel maddelerin rolü nedir?
• Omega-3, bebeğin beyin ve retina gelişiminde önemlidir. Bebeğin zihisel gelişimi üzerine olumlu etki
gösterir. Dikkat eksikliğinin azalmasına yardımcı olur. Görme keskinliğini ve renk algısının artışını
destekler. Erken doğum ve düşük doğum tartılı bebek riskinin azalmasına yardım eder. Serebral palsi ve
koriyoamniyonit riskinin azalmasına yardımcı olur. Annenin sağlığı açısından ise Omega-3, insülin
direncinin ve gebelik diyabeti riskinin azalmasına katkı sağlar. Hipertansiyon ve buna bağlı preeklampsi
riskinin azalmasını destekler. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekler. Anti-inflamatuvar etkisi
nedeniyle kan pıhtılaşma süreçlerine olumlu katkı sağlar. Postpartum depresyonun azalmasına yardım
eder.
• Folik Asit, hücre büyümesi, bölünmesi ve oluşan DNA hasarlarının onarılması açısından önemli bir
vitamindir. Bu görevlerinin yanı sıra kan yapımında rolü bulunur. Anne adaylarında asıl kullanım amacı,
doğacak bebekte nöral tüp defektleri (spinabifida, meningomyelosel, anansefali gibi beyin ve omurilik ile
ilgili gelişim bozuklukları) riskini azaltmaktır. Kılavuzlar nöral tüp defektinden korunmak için gebe
kalmadan 4 hafta önce folik aside başlanmasını, ilk 12 hafta devam edilmesini ve günde 400 mcg folik
asit içeren günlük bir takviye kullanılmasını önermektedir.
• Gebelikte ilk trimesterden itibaren multivitamin kullanılması, prematüre ve düşük doğum tartılı bebek
doğma riskinde azalmaya yardımcı olur.
• Gebelikte mineral desteği, bebeğin zihisel gelişimini olumlu etkiler ve düşük doğum ağırlığı riskinin
azalmasına sebep olur.
Regenesis Max içeriğindeki beslenme öğeleri ve miktarları

Kontrendikasyonları ve Yan Etkiler
Regenesis Max kapsül ile ilgili bilinen bir kontrendikasyon veya yan etki yoktur.
Kullanım Şekli
Günde 1 kez Regenesis Max yumuşak soft jelatin kapsül bir bardak su ile alınır. Planlı gebelik ise 3 ay
öncesinden başlanarak gebelik ve emzirme süresince kullanılabilir.
Önemli bilgiler
Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine dikkat ediniz.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Tavsiye edilen günlük alım dozunu aşmayınız.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
Saklama Koşulları
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
Takdim Şekli
30 adet yumuşak jelatin kapsül
Raf ömrü
24 ay
Üretici Firma
Laboratorios Liconsa SA. Avda Miralcampo, 7, 19200 İspanya.
İthalatçı Firma
Exeltis İlaç San. ve Tic. A.Ş. Kültür Mah. Nisbetiye Cad. No:56 Akmerkez B Blok Kat: 6 D: 574 Etiler,
Beşiktaş/İstanbul.
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