
PregnaPLUS

Suplement diety dla kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią

30 kapsułek

Czas na to co najważniejsze!

PregnaPLUS to nowoczesny suplement diety, zawierający starannie 
dobrany zestaw składników odżywczych w ilościach dostosowanych do 
potrzeb kobiet w ciąży. Pomaga uzupełnić dietę w podstawowe, ważne 
w tym okresie witaminy i minerały. Zawiera rekomendowane przez Pol-
skie Towarzystwo Ginekologiczne dawki kwasu foliowego, żelaza, 
jodu1 oraz witaminy D3 w dawce dostosowanej do najnowszych za-
leceń zespołu Ekspertów dotyczących suplementacji witaminy D u 
kobiet w ciąży2. W skład preparatu PregnaPLUS wchodzą również waż-
ne w tym okresie suplementacji kwasy omega-3, szczególnie DHA oraz 
cynk, witaminy B6 i B12.
Składniki suplementu diety PregnaPLUS pełnią wiele istotnych funkcji w 
organizmie, które w sposób fizjologiczny wpływają na prawidłowy prze-
bieg ciąży. Kwas foliowy pomaga we wzroście tkanek matczynych w cza-
sie ciąży. Żelazo i witamina B12 biorą udział w procesie podziału komórek 
oraz pomagają w produkcji czerwonych krwinek. Cynk wspomaga pra-
widłową syntezę białka oraz DNA. Dodatkowo składniki te w sposób ko-
rzystny wpływają na funkcjonowanie układu odpornościowego przyszłej 
mamy. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej 
oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina D3 pomaga 
w prawidłowym wykorzystywaniu wapnia i fosforu przez organizm kobiety.
Dostarczanie organizmowi odpowiednich ilości wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych z rodziny omega-3 jest bardzo ważne w trakcie ciąży 
i w okresie karmienia piersią, szczególnie istotny jest kwas dokozahek-
saenowy (DHA). Do czasu porodu dziecko pobiera niezbędne ilości DHA 
z organizmu matki, po porodzie nowo narodzone dziecko otrzymuje je 
wraz z jej pokarmem. 



Zgodnie ze stanowiskiem Polskiej Grupy Ekspertów w sprawie su-
plementacji DHA i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji 
ciężarnych i karmiących piersią zaleca się suplementację DHA w celu 
zapewnienia prawidłowych zasobów tego składnika w organizmie 
matki i zapewnienia prawidłowej jego dystrybucji do płodu3.

Składniki czynne Zawartość 
w jednej kapsułce

% zalecanego 
dziennego spożycia

Zalecenia Polskiego Towa-
rzystwa Ginekologicznego1

Olej rybi: min. 60% zawartość 
kwasów omega-3
w tym: 
EPA (kwas eikozapentaenowy)
DHA (kwas dokozaheksaenowy) 

100 mg
33 mg
22 mg

*

Żelazo 26 mg 186% 26 mg1

Cynk 10 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Kwas foliowy 400 µg 200% 400 µg1

Jod 150 µg 100% 150 µg1

Witamina D3 37,5 µg (1500 IU) 750% 1500- 2000 IU1

Witamina B12 2,5 µg 100%

*Brak ustalonych norma zalecanego dziennego spożycia; 1. Stanowisko Zespołu Ekspertów PTG 
w zakresie suplementacji witamin i mikroelementów podczas ciąży. Ginekol.Pol.2011, 82, 550-553; 
PTG- Polskie Towarzystwo Ginekologiczne  2. Wytyczne suplementacji witaminą D dla Europy Środ-
kowej – rekomendowane dawki witaminy D dla populacji zdrowej oraz dla grupy ryzyka deficytu 
witaminy D. Endokrynol.Pol.2013: Vol.64, Nr 4, 319-327;  3. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie 
suplementacji DHA i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmią-
cych piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3. Standardy Medyczne/Pediatria 2010, str.729-736

Składniki: olej rybi zawierający min 60% kwasów omega-3 (olej rybi, 
przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli), żelatyna, siarczan żelaza (II), 
substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, tlenek cynku, substancja za-
gęszczająca – wosk pszczeli żółty, emulgator – lecytyna sojowa, witamina 
B12 (maltodekstryna, cyjanokobalamina), barwnik – dwutlenek tytanu, wi-
tamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina D3 (olej roślinny MCT, 
cholekalcyferol), emulgator – dwutlenek krzemu, kwas foliowy (kwas pte-
roilomonoglutaminowy), jodan potasu, barwnik – czerwony tlenek żelaza

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 1 kapsułka dziennie

UWAGI: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżni-
cowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zbilanso-



wanej, zrównoważonej diety jest niezbędne dla zachowania prawidłowego 
stanu zdrowia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w cią-
gu dnia. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM: patrz na nadruk z boku opako-
wania  

NUMER PARTII: patrz na nadruk z boku opakowania  

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w su-
chym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

ZAWARTOśĆ NETTO: 30 kapsułek

Wyprodukowano w UE dla:
Verco S.A.
Ul. Odrowąża 15, 
03- 310 Warszawa
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