
Laktoferyna - Magiczna cząsteczka
teraz w produktach Prenatal®

Czy wiesz, że...
W mleku kobiecym 

laktoferyna  
pełni funkcje 

bakteriobójcze?11

Laktoferyna  
została uznana przez 
EFSA za bezpieczną 

substancję stosowaną  
w suplementach diety14

Ma działanie 
regulujące procesy 
związane z ochroną 
organizmu przed 
niekorzystnymi 

czynnikami 
zewnętrznymi8

Wpływa na 
funkcję systemu 
odpornościowego8

Wpływa  
na lepsze 

przyswajanie 
żelaza z diety9

Czy wiesz, że...
Uważa się, że laktoferyna 
poprzez wpływ na procesy 

zapalne i ograniczanie 
dojrzewania szyjki macicy 
może przyczyniać się do 
prawidłowego terminu 

porodu10Lakto
pochodząca  

z mleka

Feryna
białko wiążące  

żelazo+
Laktoferyna to aktywne białko występujące naturalnie  

w organizmie ludzkim, m.in. w siarze, łzach, ślinie.8

Laktoferyna ma zdolność wiązania żelaza. Wyłapuje je  
z krwiobiegu i blokuje jego dostępność dla bakterii.9

Podobieństwo strukturalne pomiędzy laktoferyną ludzką a krowią 
(powszechnie stosowaną w suplementach diety) wynosi 69%.12, 13

Laktoferynę  
znajdziesz w

Ważne jest, aby w tym czasie dostarczać składniki odżywcze, które 
poprzez modyfikowanie sposobu odczytywania kodu genetycznego 

mogą kształtować predyspozycje zdrowotne dziecka w przyszłości.6, 7

Droga Mamo!
Twój styl życia oraz sposób żywienia w okresie przygotowania do 

ciąży oraz w trakcie jej trwania mają ogromny wpływ  
na rozwój Twojego dziecka i jego zdrowie w dorosłym życiu.

Czy wiesz, że...
Badania naukowe  
dowodzą, że geny,  

które dzieci otrzymują  
od swoich rodziców tylko  
w 20% decydują o zdrowiu  

i rozwoju dziecka. Pozostałe 80% 
to wpływ otoczenia, w tym 
środowiska oraz sposobu 

odżywiania4, 5

80%
20%

ŚRODOWISKO
DIETA

GENY

ODŻYWIANIE

ŚRODOWISKO EPIGENOM

Prawidłowe  
procesy krwiotwórcze  

(żelazo, foliany,  
witamina B

6
,  

witamina B
12

)

Wsparcie podziałów 
komórkowych 

(foliany, witamina 
12

, 
witamina B

6
)

Utrzymanie czasu 
trwania ciąży1

Wsparcie rozwoju 
mózgu (DHA)2

Wsparcie rozwoju 
narządu wzroku (DHA) 3

Budowanie 
odporności 
(witamina D

3
)4

Mama daje  
dziecku miłość.
Prenatal® daje 
mamie wsparcie.

SUPLEMENT DIETY

Dlaczego warto stosować Prenatal®:
  Jedyny z laktoferyną    Sprawdzony przez miliony Polek 

  Polska marka, dopasowana do potrzeb Polek    Od lat polecany przez  
lekarzy ginekologów    Dopasowany do zapotrzebowania organizmu kobiety  

na poszczególnych etapach ciąży    Pionier w stosowaniu innowacyjnych,  
zgodnych z najnowszymi trendami substancji ważnych dla rozwoju płodu

Mama daje dziecku miłość.
Prenatal® daje mamie wsparcie.

Prenatal® to wyjątkowe preparaty, które zawierają odpowiednio dobrane  
składniki2, 3, 32, wspomagające prawidłowy rozwój dziecka już od poczęcia.

Zalecenia do stosowania preparatów Prenatal®

do 12. 
tygodnia ciąży

w okresie  
przygotowań do ciąży

od 13.  
tygodnia ciąży

do końca 
okresu karmienia

++ lub

S
U

P
L
E

M
E

N
T
 D

IE
T
Y

S
U

P
L
E

M
E

N
T
 D

IE
T
Y

S
U

P
L
E

M
E

N
T
 D

IE
T
Y

S
U

P
L
E

M
E

N
T
 D

IE
T
Y

S
U

P
L
E

M
E

N
T
 D

IE
T
Y

www.prenatale.pl
facebook.com/jestesmoimpepkiemswiata

NQS czyli NutroPharma® Quality System to autorski program, który  
gwarantuje NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ produktów marki NutroPharma®. Twoja 
satysfakcja, bezpieczeństwo i zdrowie to nasz absolutny priorytet, dlatego 
połączyliśmy zaawansowaną wiedzę naukową z najwyższymi standardami 
produkcji oraz nadobowiązkową certyfikacją niezależnego laboratorium. 
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1996;126(3):756S-760S. 20. Peker E et al. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(18):2944-8, 21. Gu Q et al. Acta Paediatr. 2012 ;101(11):e486-90 22. Foliany, cholina, witamina B6, B12- pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny 23. Zesiel SH. 
Mutat Res. 2012; 733(1-2): 34–38. 24. Foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. Foliany, witamina B6, witamina B12 biorą udział w procesie podziału komórek 25. Shaw GM et al. Am J Epidemol 2004; 160:102-9 26. Zeisel SH. International Jo-
urnal of women’s Health. 2013;5 27. Saberi F. et al. Nurs Midwifery Stud. 2014;3(1):e11841 28. Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny 29. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego 30. Bernard YY et 
al. J Pediatr. 2017;183:43-50.e3. 31. Wierzejska R et al. Rocz Panstw Zakl Hig 2018;69(4):381-386 32. Witamina D jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci; prawidłowy rozwój układu nerwowego dziecka: jod, selen (Skröder HM et al. Clin Nutr. 2015 
Oct;34(5):923-30; Hynes KL et al. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(5):1954-62); jod przyczynia się do prawidłowego wzrostu dzieci; wsparcie rozwoju umysłowego dziecka- cholina (Jiang X et al. Trends in Endocrinology and Metabolism 2014;25(5):263-73)



Prenatal® to linia specjalistycznych  
preparatów, których składniki zostały starannie 
wyselekcjonowane pod kątem zapotrzebowania 

organizmu kobiety w danym okresie ciąży, a porcje 
są zgodne z rekomendacjami ekspertów oraz 

najnowszymi doniesieniami naukowymi.15, 16

Miłość...
To cudowne uczucie łączy mamę i jej maleństwo niepowtarzalną 
więzią już od pierwszych chwil jego istnienia. Miłość matczyna  
jest bezinteresowna, zdecydowana na każde poświęcenie dla 
największego skarbu, jakim dla każdej matki jest jej dziecko.

Imbir • Cholina • FolActiv* • Jod  
Witamina D3 • Witamina B6 • Metyl B12 Czy wiesz, że... 

Badania wskazują  
na znaczącą rolę 

choliny w redukcji wad 
cewy nerwowej oraz 
naprawie uszkodzeń 

DNA płodu23, 25, 26

80% kobiet 
w I trymestrze  

ciąży odczuwa nudności  
i wymioty. Badania 

wskazują na redukcję tych 
objawów o 48% przy 

zastosowaniu  
imbiru27

Do stosowania:

w okresie przygotowań do ciąży  +  do 12. tygodnia ciąży

Łagodzenie  
 mdłości (imbir)

Profilaktyka  
wad cewy 

nerwowej17, 18

Wpływ na 
prawidłowy rozwój 
układu nerwowego 

dziecka19-21

Ochrona  
DNA22, 23

Wsparcie 
podziałów 

komórkowych 
(foliany,  

witamina B
6
, 

witamina B
12

)24

Suplement diety Prenatal® uno zawiera składniki, które 
chronią materiał genetyczny zarodka.22, 23 Poprzez swoje 
działanie usprawniają procesy podziałów komórkowych  
i zamykanie cewy nerwowej, co korzystnie wpływa na 
prawidłowy rozwój dziecka. Obecność imbiru łagodzi 
nudności występujące w I trymestrze ciąży.

Laktoferyna • Żelazo • DHA • Cholina 
FolActiv* • Witamina B6 • Jod
Witamina D3 • Selen • Metyl B12

Laktoferyna 
zwiększa 

dostępność żelaza 
z pożywienia9

30 mg  
żelaza20 mg 

laktoferyny
Czy wiesz, że...
Zawartość DHA  

w mleku wpływa na 
iloraz inteligencji 

dziecka30

UWAGA! Zmiana tabletki  na kapsułkę

Czy wiesz, że...
Laktoferyna zaliczana  

jest do składowych systemu 
odporności wrodzonej, który 
stanowi pierwszą i najszybciej 
reagującą linię obrony przed 
niekorzystnymi czynnikami 

zewnętrznymi8
Do stosowania:

od 13. tygodnia ciąży  +  do końca okresu karmienia

Prawidłowe 
procesy 

krwiotwórcze 
(żelazo)27 

Wsparcie 
podziałów 

komórkowych 
(foliany, 

witamina B
6
, 

witamina B
12

)24

Utrzymanie 
czasu trwania 

ciąży1

Wsparcie 
rozwoju  

mózgu (DHA)2

Wsparcie 
rozwoju narządu 

wzroku (DHA)3

Budowanie 
odporności

(witamina D
3
)29

Suplement diety Prenatal® duo to unikalne połączenie 
ważnych składników odżywczych o wysokiej przyswajalności 
w rekomendowanych porcjach. Duża porcja 600 mg DHA 
zapewnia prawidłowy przebieg i czas trwania ciąży1  
oraz wspiera rozwój mózgu i siatkówki oka dziecka.2, 3

Obecność unikalnego składnika - laktoferyny - wzmacnia 
biodostępność żelaza z diety9 oraz wraz z DHA może mieć 
wpływ na utrzymanie prawidłowego czasu trwania ciąży.1, 10

DHA • EPA

Badania wskazują,  
że spożycie DHA 

przez kobiety ciężarne  
jest 10x mniejsze31,  
niż rekomendowana 

dzienna porcja  
600 mg DHA

Do stosowania:

od początku ciąży  +  do końca okresu karmienia

Wsparcie  
rozwoju  
mózgu2

Wsparcie  
rozwoju narządu 

wzroku3

Utrzymanie  
czasu trwania 

ciąży1

Suplement diety Prenatal® dha zapewnia odpowiednią  
podaż tego niezbędnego dla rozwoju mózgu i narządu wzroku 
dziecka kwasu tłuszczowego omega-3. Dzięki zawartości  
aż 600 mg DHA w porcji dziennej polecany jest do stosowania 
już od pierwszych dni ciąży jako uzupełnienie Prenatal® uno. 
W przypadku konieczności wspierania czasu trwania ciąży 
polecany do stosowania łącznie z Prenatal® duo.

+

SUPLEMENT DIETY* Kwas foliowy + aktywna forma folianów

* Kwas foliowy + aktywna forma folianów
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