
Oligobs® Allaitement 
tabletta és kapszula

Étrend kiegészítő
A Laboratoire CCD a nők számára gyártott mikrotáp
anyagtermékek terén úttörő szerepet tölt be; ez volt 
az első vállalat Franciaországban, amely célzottan a 
szoptató anyák számára készült étrend kiegészítőt 
hozott forgalomba: az Oligobs® Allaitement (MBB) 
terméket. Az MBB a Mother and Baby, azaz anya és 
gyermeke rövidítése.

Szoptatás
A szoptatás az újszülött táplálásának a legtermészete
sebb módja; számos étrendi, élettani és érzelmi előnyt 
nyújt, egyben erős és egyedülálló kapcsolatot alakít ki 
az anya és gyermeke között. Az anyatej ideális táplálék, 
amit szervezete speciálisan az Ön gyermeke számára 
állít össze. Összetétele idővel, sőt, még egy szopta
tás alatt is változik, hogy pontosan ki tudja elégíteni 
a gyermek tápanyagigényét. A benne nagy meny
nyiségben levő tápanyag mellett kis koncentrációban 
számos egyéb, a gyermek növekedéséhez szükséges 
összetevője is van.

MIKROTÁPANYAG-ELLÁTÁS SZOPTATÁS ALATT
•  Az Oligobs® Allaitement (MBB) étrendi kiegészítő 

speciális összetételnek köszönhetően az anya 
étrendjét olyan tápanyagokkal egészíti ki, melyeknek 
köszönhetően optimális lesz az anyatej minősége és 
kielégíti a gyermek egyre változó igényeit.

•  Igazolt hiányállapotokban, különösen vashiány esetén 
csak az orvos tudja a megfelelő kezelést előírni.

ÖSSZETÉTEL
(tabletta + kapszula)
Az Oligobs® Allaitement (MBB) kiegyensúlyozott arány
ban tartalmaz vitaminokat, nyomelemeket, aminosa
vakat és esszenciális zsírsavakat (omega3 zsírt), a 
Laboratoire CCD magas szintű minőségi előírásainak 
megfelelő módon.

 Tablettánként
Kapszu-
lánként

RNI%*

Vitaminok:                           A 800 µg 100%

D3 5 µg 100%

E 12 mg 100%

C 80 µg 100%

B6 2 mg 143%

B9 200 µg 100%

B12 3 µg 120%

Ásványi anyagok: magnézium 60 mg 16%

cink 15 mg 150%

réz 0,5 mg 50%

szelén 50 µg 91%

taurin 100 mg

árpa maláta kivonat 60 mg

sörélesztő 20 mg

Halolaj OMEGAVIE® minőség: 500 mg -

ezen belül: omega-3 (TG)** 300 mg -

DHA (TG)** 225 mg -

EPA (TG)** 50 mg -

* Reference Nutritional Intake – átlagos felnőtt számára maximálisan 
javasolt napi bevitel

** TG: trigliceridek

Omega-3 zsírsavak, DHA (dokozahexaensav) és 
EPA (eikozapentaensav)
A DHAt egyes ételek (olajos húsú hal: lazac, makréla 
stb.) tartalmazzák. Vannak országok, ahol az emberek 
nem fogyasztanak elegendő mennyiségben DHAban 
gazdag ételt. Ez azért probléma, mert az anya által 
elfogyasztott DHA szerepet játszik a magzat és az 
anyatejjel táplált gyermek agy és szemfejlődésében. 
Ezért javasolt a szoptatás ideje alatt a DHAkiegészítés.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Naponta 1 db tabletta és 1 db, omega3t tartalmazó 
kapszula szedése; lehetőleg este, egy pohár vízzel kell 
lenyelni. Az Oligobs® Allaitement (MBB) alkalmazása a 
szüléstől a szoptatás teljes időszaka alatt javasolt.

OMEGA-3 ÉS MINŐSÉG
A Laboratoire CCD elkötelezett abban, hogy az Ön 
számára a leghatékonyabb termékeket biztosítsa. Ezért 
nagyon szigorú elvárásai vannak az Oligobs® Allaite
ment (MBB) termékek minőségével kapcsolatban. Az 
Omega3 minőségét az alábbiak biztosítják:

•  OMEGAVIE® MINŐSÉG: Az Omegavie® Francia
országban előállított, nagy tisztaságú, stabilitású és 
kiváló minőségű halolajt biztosít az eredeti tisztítási és 
koncentrálási gyártási folyamatoknak köszönhetően

•  OMEGAVIE® STABILITÁS: A szabadalmaztatott 
QualitySilver® eljárás biztosítja, hogy az omega3ban 
gazdag olaj védve legyen az oxidációval szemben, 
megőrizze érzékszervi minőségét és tápértékét 

•  FRIEND OF THE SEA® (TENGER BARÁTJA): a 
<<Friend of the Sea>> egy olyan nem kormányzati 
szervezet, mely tiszteletben tartja a tengeri erőfor
rásokat és igazolja, hogy a termékek fenntartható 
halászásból származnak

Életmódra vonatkozó tanácsok a szoptatás alatt
•  Tilos az alkoholfogyasztás, dohányzás, káros 

anyagok használata. Ne feledje, ezek az anyatejbe 
kerülnek

•  Tápanyagokban kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
tartson; ennek részeként fogyasszon olyan ételeket, 
melyek elősegítik a béltartalom áthaladását (zöldsé
geket, aszalt szilvát, tejet, joghurtot…)

•  Szoptatás alatt ne kezdjen el fogyókúrázni
•  Sok vizet (naponta legalább másfél liternyit) igyon, 

különösen éhgyomorra; fogyasszon gyümölcslevet a 
széklet lágyítása érdekében

•  Kiemelten fontos a pihenés
•  Ne fogyasszon nagy mennyiségben serkentő hatású 

italokat (teát vagy kávét)

KÜLLEM
Doboz, amelynek tartalma 30 tabletta + 30 lágy gél 
kapszula kettős buborékfóliában 
ACL kód: 3 401 598 744 272

AJÁNLÁSOK
Csak felnőttek számára.
Ne haladja meg a javasolt napi adagot.
Kisgyermekektől elzárva tartandó.
Nedvességtől és hőtől védve tartandó.
Az étrendi kiegészítőt nem szabad kiegyensúlyozott és 
változatos étrend helyettesítésére használni.
Kérjen tanácsot orvosától, ha gyermeket vár, szoptat 
vagy gyógyszert szed.

OLIGOBS TERMÉKEK
A Laboratoire CCD vállalat küldetése a nők általános 
jóllétének és egészségi állapotának a segítése. Az 
Oligobs® termékpaletta részét képezik azok az étrendi 
kiegészítők, melyeket a nők életében kiemelten fontos 
időszakokra (gyermekvállalás előtti időszak, terhesség, 
változás kora) terveztek. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
További információ érdekében, kérjük, vegye fel  
a kapcsolatot kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. 
A Laboratoire CCDvel közvetlenül is kapcsolatba léphet:
•  tárcsázza a 0800 35 80 00 (Franciaországban 

ingyen hívható)
•  keresse fel a www.laboratoireccd.fr honlapot

Magyarországon forgalmazza a Zyxera Group Kft, 
3529 Miskolc, Szabadságharc u. 7.
email: info@zyxeragroup.com
www.zyxeragroup.com 
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