Optimální
péče od
samého začátku
Důležité mikrovyživující
látky pro matku a dítě

Pure
Encapsulations®
Společnost Pure Encapsulations® byla
založena v roce 1991 v USA. Synonymem
pro produkty PURE je pojem kvalita. Již
déle než 20 let vyrábíme vysoce hodnotné,
čisté substance totožné s přírodními. Bez
přídavných chemických či obsahových
látek. Tím jsme získali celosvětově jméno
jako originální výrobce čistých bio-aktivních,
mikrovyživujících látek.

Originál je
jen jeden

Čistý život
Veškeré výrobky společnosti Pure
Encapsulations® jsou založeny na
certifikovaných surovinách, nejvyšší
farmaceutické čistotě a nejlepších
možných standardech kvality.
U produktů Pure jsou používány jen ty
substance, které jsou skutečně potřebné.
Vytváříme tak produkty vhodné jak pro
citlivé osoby s určitou nesnášenlivostí
a alergiky. Garantujeme optimální

snášenlivost. Produkty neobsahují
laktózu, fruktózu, lepek ani další obvykle
používané nežádoucí látky.

Čisté
informace
Strategií Pure Encapsulations® je také
záruka kvality a vysoká odborná úroveň
při prodeji. Veškeré produkty jsou tak
prodávány jen ve vybraných lékárnách.

Nepostradatelné
vitální látky v
době plánování
těhotenství, v
těhotenství i při
kojení
Optimální pro
výživu plodu

www.purecaps.cz

Bio-aktivní
mikrovyživující
látky mají nesmírný
zdravotní význam
pro všechny ženy
plánující těhotenství,
těhotné a kojící
matky.

Pro fyziologický průběh těhotenství
je nezbytný správný přísun vitamínů,
minerálních látek, stopových prvků,
omega-3 mastných kyselin a speciálních
aminokyselin. Tyto látky podporují
zdravou plodnost a přispívají k
optimálnímu vývoji dítěte. Již od
prvopočátku těhotenství, kdy dochází k
rychlému vývoji plodu, je v organizmu
nastávající matky zvýšená potřeba
vitálních látek. Potřeba některých
mikrovyživujících látek je zvýšená až
o 100 %. Proto je obzvláště důležité
zajištění dostatečného přísunu kyseliny
listové, železa, zinku, vitamínu B, jódu a
vitamínu D. Omega-3 mastné kyseliny,
zejména DHA, jsou obzvláště důležité
pro zdravý vývoj mozku, zraku a
nervového systému u dětí.

Těhotenské vitamíny
doplněk stravy

Jedinečné
složení
Těhotenské vitamíny obsahují vyvážený
komplex vitálních látek, který byl vyvinut
podle nejmodernějších vědeckých
poznatků z důvodu jejich zvýšené
potřeby během plánování těhotenství,
v těhotenství a při kojení. Produkt

obsahuje esenciální vitamíny, minerální
látky, stopové prvky a aminokyseliny.
Podporuje dobrou psychickou i fyzickou
kondici těhotné a napomáhá vyplnit
případné nedostatky ve výživě. Větvené
aminokyseliny (BCAA) přispívají k
regeneraci více namáhaných svalů a
mohou být velmi přínosné pro uvolnění
svalového napětí. Pozitivní vliv mají také
na porodní svalové kontrakce.

Jemný soulad pro tělo.

Těhotenské vitamíny
doplněk stravy
Pro Váš dobrý pocit a zdravý vývoj
plodu v časné fázi těhotenství.
Vitamíny B řady se podílejí na
normální tvorbě červených krvinek,
nervového systému a snížení míry
únavy a vyčerpání.
Kyselina listová a vitamín B12
přispívají ke správnému růstu
zárodečných tkání.
Beta karoten přispívá k udržení normálního stavu sliznic, zraku a kůže.
Vitamín C a vitamín D3, selen a
zinek přispívají k normální funkci
imunitního systému. Zinek navíc
podporuje plodnost.

Železo je nezbytné pro normální
krvetvorbu snižuje míru únavy a
vyčerpání.
Jód je důležitý pro zdravý vývoj
mozku a normální činnost štítné
žlázy.
Hořčík má zásadní vliv na normální
činnost nervové soustavy a svalů.
Udržuje normální stav kostí a
zubů. Přispívá ke snížení únavy a
vyčerpání.
BCAA – jsou důležité pro svalovou
regeneraci.

Spolehlivé a
efektivní
Přispívají k podpoře plodnosti
Podporují zásobení vitálními látkami
v těhotenství
Přispívají ke krytí zvýšené potřeby
vitálních látek v době kojení
Napomáhají předcházet a snižovat
intenzitu svalových křečí
Přispívají ke zdravému vývoji dítěte
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Dávkování – 1 kapsle denně s jídlem
Velikost balení – 60 kapslí

Je pouze součástí balení Těhotenský box. Nelze koupit
odděleně

Obsah v doporučené denní dávce
(1 kapsle)
Množství

VITAMÍNY
Beta - karoten
Vitamín B1 (thiamin-HCl)
Vitamín B2 (riboflavin-5‘-fosfát)
Vitamín B6 (pyridoxal 5‘-fosfát)
Vitamín B12 (methylkobalamin)
Vitamín C
Vitamín D3 (400 I.U.)
Vitamín E
Biotin
Kyselina listová
Niacin (Vitamín B3)
Kyselina pantotenová (Vitamín B5)
MINERÁLY
Hořčík
STOPOVÉ PRVKY
Železo
Jód
Selen
Zinek
DALŠÍ SLOŽKY
BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin)

0,4 mg
1,9 mg
2,5 mg
2,1 mg
5 mcg
60 mg
10 mcg
6 mg
150 mcg
600 mcg
13 mg
6 mg
94 mg
14 mg
300 mcg
55 mcg
10 mg
50 mg

SLOŽENÍ (1 kapsle): Magnesium-citrát (677 mg), Kapsle: hydroxypropylmethylcelulóza (120 mg), ferrum(II)-citrát (91 mg), L- kyselina askorbová
(61,2 mg), pikolinát zinečnatý (52,5 mg), L-leucin (25,8 mg), inositol
hexanikotinát (17,6 mg), L-isoleucin (13,8 mg), L-valin (13,8 mg), L-selenomethionin (11,7 mg), jodid draselný (10,3 mg), d-alfa-tokoferyl-sukcinát
(8,1 mg), D-panthothenát vápenatý (6,6 mg), cholekalciferol (4,4 mg),
přírodní beta-karoten (Betanat®) (4,4 mg), riboflavin-5‘-fosfát (3,4 mg),
pyridoxal 5‘-fosfát (2,9 mg), thiamin-hydrochlorid (2,4 mg), kyselina
listová (660 mcg), methylkobalamin (1%)(570 mcg), biotin (165 mcg)

Těhotenská DHA
doplněk stravy

Podpora vývoje
dítěte v těhotenství
a v době kojení
V těhotenství a při kojení má
zásadní význam dostatečný přísun
omega-3 mastných kyselin, zvláště
kyseliny dokosahexaenové (DHA).
Omega-3 mastné kyseliny přispívají

k normálnímu vývoji mozku a zraku
plodu v těle matky, ale také u kojených
dětí. Dostatečný příjem DHA je vhodný
již od začátku těhotenství a nejpozději
od 4. měsíce těhotenství jej lze
absolutně doporučit.
Těhotenská DHA dodává esenciální
omega-3 mastné kyseliny s vysokým
podílem DHA a zajišťuje tak zvýšenou
potřebu pro matku i dítě.

Omega-3 mastné kyseliny v době těhotenství a kojení.

Těhotenská DHA
doplněk stravy
Spolehlivá a efektivní
DHA přispívá k optimálnímu vývoji
mozku a nervového systému

Obsah v doporučené denní dávce
(1 kapsle)
Množství

DHA přispívá k optimálnímu vývoji
zrakových funkcí a jemné motoriky

DHA (kyselina dokosahexaenová)
EPA (kyselina eikosapentaenová)

Zlepšuje kvalitu spánku
novorozence

Složení: (1 kapsle): koncentrovaný rybí tuk (600 mg),
kapsle: rybí želatina, glycerin, antioxidanty: přírodní
směsi tokoferolů, kyselina rozmarýnová

EPA a DHA přispívají k normální
činnosti srdce
Přispívá k pozitivnímu vývoji
těhotenství
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Dávkování – 1 kapsle denně s jídlem
Velikost balení – 60 kapslí

Je pouze součástí balení Těhotenský box.
Nelze koupit odděleně.

362,5 mg
100 mg

Od té doby
není nic
jako dřív

K dostání ve
vybraných lékárnách.

Těhotenský
box
Obsah
1 × Těhotenské vitamíny (60 kapslí)
1 × Těhotenská DHA (60 kapslí)
Upozornění:
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Dbejte
na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní
styl. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy.
Přípravek není určen dětem. Přesné informace o
složení a nutričních hodnotách jsou uvedeny na obalu
přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

www.purecaps.cz/tehotenstvi
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