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Osoby dorosłe 2 tabletki 
dziennie, najlepiej 
w trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Wzrost tkanek matczynych w trakcie ciąży.

• Prawidłowa synteza DNA, białka2 
i aminokwasów2.

• Prawidłowa produkcja krwi i hemoglobiny.

BADANIA/
OŚWIADCZENIA:

Substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia guma 
celulozowa; maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające: 
(roślinne) kwasy tłuszczowe, sole magnezowe (roślinnych) 
kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancja glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza, glicerol (roślinny). 

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
† – Patenty produkcyjne Ferrochel™ Albion International Inc. 
zarejestrowane w USA. Postać żelaza opracowana w celu zapewnienia 
wysokiego wchłaniania. Łagodniejsza dla organizmu forma żelaza 
w porównaniu do siarczanu żelaza1.
††  – Albion International Inc.

Ostrzeżenie: Osoby chore na fenyloketonurię – produkt zawiera 
fenyloalaninę. Kobiety w ciąży, matki karmiące, osoby zażywające leki, 
planujące jakiekolwiek procedury medyczne lub chirurgiczne lub chore 
powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. Przechowywać 
w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. 

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Przypadkowe 
przedawkowanie produktami zawierającymi żelazo jest główną przyczyną 
śmiertelnych zatruć wśród dzieci poniżej szóstego roku życia. W razie 
przypadkowego spożycia przez takie dzieci, natychmiast wezwać lekarza. 
Produkt nie jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta 
oraz zdrowy tryb życia są ważne.

• Dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

DLA KOGO:

• Kwas foliowy 400 µg

• Folian (Metafolin®) 400 µg

• Olej z siemienia lnianego 1250 mg

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

TABLETEK
P2271

60

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.

D
IE

TA
 I/LU

B
 U

K
ŁA

D
  

P
O

K
A

R
M

O
W

Y

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki) zawiera: %RWS*

Wapń (węglan wapnia, cytrynian wapnia) 652 mg 82

Magnez (tlenek magnezu, cytrynian magnezu) 227 mg 61

Mieszanina aminokwasów z izolatu białka sojowego  
(kwas L-glutaminowy, kwas L-asparaginowy, L-leucyna, 
L-arginina, L-lizyna, L-fenyloalanina, L-seryna, L-prolina, 
L-walina, L-izoleucyna, L-alanina, glicyna, L-treonina, 
L-tyrozyna, L-histydyna, L-tryptofan, L-cysteina, L-metionina)

80 mg

Witamina C (kwas L-askorbinowy) 50 mg 63

Żelazo (diglicynian† żelaza) 14 mg 100

Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu, 15 IU) 10 mg 83

Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego) 10 mg 63

Glicyna 10 mg

Kwas L-asparaginowy 10 mg

Cynk (tlenek cynku, diglicynian†† cynku) 7,5 mg 75

Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 5 mg 83

Inozytol 5 mg

Cholina (dwuwinian choliny) 2 mg

Naturalny beta-karoten 1,8 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,25 mg 89

Miedź (glukonian miedzi, diglicynian†† miedzi) 1 mg 100

Witamina B2 (ryboflawina) 1 mg 71

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 0,85 mg 77

Mangan (diglicynian†† manganu, glukonian manganu) 0,5 mg 25

Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 400 µg 200

Biotyna (D-biotyna) 150 µg 300

Jod (jodek potasu) 75 µg 50

Chrom (pikolinian chromu) 12,5 µg 31

Selen (L-selenometionina) 12,5 µg 23

Witamina D (ergokalcyferol, 200 IU) 5 µg 100

Mieszanina karotenoidów 4,8 µg

Witamina B12 (cyjanokobalamina) 4 µg 160

• Zestaw witamin i minerałów, których nie może zabraknąć 
w diecie kobiet w ciąży oraz matek karmiących.

CHARAKTERYSTYKA:

• Obecność mieszaniny L-aminokwasów budujących 
białka pochodzących z izolatu białka sojowego.

• Formuła uzupełniona o inozytol, cholinę, naturalny 
beta-karoten i mieszaninę karotenoidów.Z
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WITAMINY I MINERAŁY PRENATALNE 
DLA KOBIET W CIĄŻY  
I MATEK KARMIĄCYCH
Suplement diety

WITAMINY I MINERAŁY PRENATALNE  
DLA KOBIET W CIĄŻY I MATEK KARMIĄCYCH
Składniki: Z

D
R

O
W

IE
 

K
O

B
IE

TY

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY

• Aminokwasy są m.in. materiałem budulcowym białek oraz prekursorem 
hormonów i neuroprzekaźników. Podczas ciąży ważne jest zadbanie 
o  prawidłową ilość białka w diecie (w każdym trymestrze). Wzrost 
płodu wymaga pewnych ilości białka, syntezowanych w całości 
z  tego, co jest dostarczane przez pępowinę. W ciągu kilku tygodni 
życia płodowego następuje dostosowanie metabolizmu białek, który 
wspomaga wzrost i rozwój płodu, przy zachowaniu odpowiedniej 
ilości białka w  organizmie kobiety oraz przygotowaniu do laktacji. 
Zapotrzebowanie na białko może wzrastać na każdym etapie 
ciąży, uwzględniając także m.in. stosowaną dietę przez kobiety 
(np.  wegetariańska i wegańska) czy zaburzenia metaboliczne2.

BADANIA NAUKOWE:

• Proces podziału komórek.

• Zwiększenie przyswajania żelaza.

• Prawidłowa produkcja kolagenu4.

• Prawidłowe krzepnięcie krwi 
i przewodnictwo nerwowe.

• Prawidłowe funkcjonowanie 
tarczycy i regulacja aktywności 
hormonalnej.

• Prawidłowy transport tlenu i żelaza 
oraz poziom glukozy we krwi.

• Prawidłowa płodność i prawidłowe funkcje 
rozrodcze.

• Zdrowe włosy, skóra, paznokcie, kości i zęby.

• Zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

• Wsparcie antyoksydacyjne.

• Prawidłowe widzenie, funkcje psychologiczne 
i poznawcze.
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• Glicyna jest aminokwasem endogennym, czyli takim, który 
organizm może sam syntezować. Odgrywa rolę w wielu procesach 
metabolicznych, m.in. jest prekursorem syntezy porfiryny, puryny, 
glutationu, hemu, keratyny, kwasu nukleinowego i kwasu moczowego3,4. 
Co więcej, glicyna jest głównym składnikiem kwasów żółciowych 
i  stanowi jedną trzecią aminokwasów występujących w kolagenie, który 
także odgrywa ważną rolę w trakcie ciąży4. Glicyna bierze także udział 
w metabolizmie jednowęglowym i przeniesieniu grup metylowych do 
tetrahydrofolianu, a następnie do S-adenozylometioniny3, co wskazuje 
na jej udział w wytwarzaniu aktywnej formy kwasu foliowego. Aktualne 
doniesienia wskazują, że synteza glicyny może nie być wystarczająca 
podczas późnej ciąży (30-40 tydzień) i staje się ona warunkowo 
aminokwasem egzogennym w organizmie kobiety4. 

• Inozytol pod względem chemicznym jest izomerem glukozy, a jedną 
z jego form jest mio-inozytol. Mio-inozytol jest prekursorem m.in. cyklu 
fosfatydyloinozytolu, który zapoczątkowuje reakcje powstawania 
fosforanów inozytolu mających właściwości przekaźnikowe5. 
Co  więcej, mio-inozytol znajduje się w błonach komórkowych i jest 
ważnym składnikiem odżywczym potrzebnym komórkom ludzkim 
do wzrostu i przetrwania6. Odgrywa także rolę w różnych procesach 
komórkowych jako podstawa strukturalna dla przekaźników7 i może 
być zaangażowany w regulację aktywności np. serotoniny, dopaminy, 
norepinefryny8.

• Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na 
prawidłowym poziomie.

• Kwas pantotenowy przyczynia się do prawidłowej syntezy 
i  metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych 
neuroprzekaźników.

• Magnez, wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych zębów 
oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

• Magnez, witamina B12 i żelazo odgrywają rolę w procesie podziału 
komórek.

• Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.

• Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych.

• Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych 
oraz w prawidłowej pigmentacji włosów i skóry.

• Miedź pomaga w prawidłowym transporcie żelaza w organizmie.

• Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
żelaza.

• Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

• Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych 
krwinek.

• Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.

• Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.

• Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przewodnictwa 
nerwowego.

• Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych.

• Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.

• Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny.

• Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
białka i glikogenu.

• Witamina B6, witamina B12 i żelazo pomagają w prawidłowej produkcji 
czerwonych krwinek.

• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, 
kości, chrząstki, dziąseł, skóry, zębów.

• Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.

• Witamina C pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E.

• Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu 
wapnia i fosforu.

• Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we 
krwi.

• Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji hemoglobiny oraz 
w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie.

• Biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy.

• Cholina, foliany, witamina B6 i witamina B12 pomagają w utrzymaniu 
prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

• Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby oraz 
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów.

• Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

• Cynk, foliany, miedź, selen, witamina B6, witamina B12, witamina C, 
witamina D i żelazo pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

• Cynk, mangan, miedź, ryboflawina, selen, witamina C i witamina E 
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

• Cynk, magnez, mangan, wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu 
zdrowych kości.

• Cynk, foliany, wapń i witamina D biorą udział w procesie podziału 
komórek.

• Cynk, jod i żelazo pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
poznawczych.

• Cynk i magnez pomagają w prawidłowej syntezie białka.

• Cynk i selen pomagają zachować zdrowe paznokcie.

• Cynk pomaga w prawidłowej syntezie DNA.

• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych 
funkcji rozrodczych.

• Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
węglowodanów i kwasów tłuszczowych.

• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-
zasadowej.

• Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia 
i metabolizmu witaminy A.

• Foliany, kwas pantotenowy, magnez, niacyna, ryboflawina, witamina 
B6, witamina B12, witamina C i żelazo przyczyniają się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia.

• Foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży.

• Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi i syntezie 
aminokwasów.

• Jod i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

• Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy.

• Biotyna, jod, kwas pantotenowy, magnez, mangan, miedź, niacyna, 
ryboflawina, tiamina, witamina B6, witamina B12, witamina C i 
żelazo przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego.

• Biotyna, jod, magnez, miedź, niacyna, ryboflawina, tiamina, 
witamina B6, witamina B12 i witamina C pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego.

• Biotyna, foliany, magnez, niacyna, tiamina, witamina B6, witamina 
B12 i witamina C pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.

• Biotyna, cynk, jod, niacyna i ryboflawina pomagają zachować zdrową 
skórę.

• Biotyna, chrom i cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu makroskładników odżywczych.

• Biotyna, niacyna i ryboflawina pomagają w utrzymaniu prawidłowego 
stanu błon śluzowych.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
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