
PRENATAL Oligobs® Grossesse
Egyedülálló válasz, a terhesség során mindvégig 

Étrendi kiegészítő

A Laboratoire CCD a terhesség időszaka alatt szeden-
dő mikrotápanyag-termékek terén úttörő szerepet tölt 
be; ez volt az első vállalat Franciaországban, amely 
célzottan a várandós nők számára készült étrend 
kiegészítőt hozott forgalomba: az Oligobs® Grossesse 
terméket. Tapasztalata alapján a CCD az összetételt 
az évek során tökéletesítette, ennek eredménye az 
Oligobs® Grossesse (Prenatal) készítmény. Az Oligobs® 
Grossesse utóbbi változata a terhesség során javasolt 
vitaminokat és ásványi anyagokat egy omega-3 lágy 
gél kapszulával együtt kombinálja.

MIKROTÁPANYAG-IGÉNY  
NŐKNÉL:
•  A magzat a növekedéséhez szükséges tápanyagokat 

az édesanyjától kapja; ennek eredményeként a vá-
randós nők tápanyagok iránti szükséglete drasztiku-
san fokozódik.

•  Az Oligobs® Grossesse (Prenatal) egy olyan, specifi-
kusan összeállított készítmény, ami képes kielégíteni 
a terhesség alatt az anya és magzata igényeit; ennek 
különösen a terhesség 4. hónapjától van nagy jelen-
tősége, amikor az omega-3 zsírsav iránti igény nő.

•  Az Oligobs® Grossesse (Prenatal) készítményt 
változatos és a tápanyagokat kiegyensúlyozottan 
tartalmazó étrend kiegészítésére kell használni

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

ÖSSZETÉTEL ÉS A TÁPANYAGOK SZEREPE
Az Oligobs® Grossesse (Prenatal) (tabletta + lágy gél 
kapszula) kiegyensúlyozott arányban tartalmaz vitami-
nokat, nyomelemeket, aminosavakat és esszenciális 
zsírsavakat (omega-3 zsírt), a Laboratoire CCD magas 
szintű minőségi előírásainak megfelelő módon.

Vitaminok 

Vitaminok
•  A B1-vitamin vagy tiamin az energiatermelésben, az 

idegrendszer megfelelő működésében játszik szere-
pet; emellett számos egyéb élettani feladatot is ellát.

•  A B2-vitamin vagy riboflavin az egészséges bőr, 
nyálkahártya és látás megőrzésében játszik szerepet.

•  A B6-vitamin az emberi keményítő, a glikogén és a 
fehérjék anyagcseréjéhez, számos élettani folyamat-
hoz, a vörösvérsejtek képződéséhez, az immun-
rendszer működéséhez és a hormonális aktivitás 
szabályozásához fontos.

•  A B9-vitamin vagy folsav a méhnyálkahártya 
fejlődéséhez, illetve a sejtosztódás folyamatához 
nélkülözhetetlen

•  A B12-vitamin az immunrendszer normális működé-
séhez, a vörösvérsejtek képződéséhez elengedhetet-
len. Szerepet játszik a sejtosztódás folyamatában és 
az energiatermelésben is.

•  A D-vitamin a kalcium és a foszfor felszívódásához 
és normális felhasználásához kell; az egészséges 
csontozat kialakulásához elengedhetetlen

Ásványi anyagok
•  A magnézium bevitele csökkentheti a kimerültséget. 

Ez az ásványi anyag szerepet játszik a sejtosztódás-
ban, az idegrendszer normális működésében és a jó 
lelkiállapot fenntartásában. 

•  A cink az immunrendszer normális működésében 
játszik szerepet. Szükséges a fogamzóképesség és 
a reprodukciós képességek fenntartásához. Cinktar-
talmú fehérjék védik a sejteket az oxidatív stresszel 
szemben.

•  A vas a vörösvértestek és a bennük levő hemog-
lobin képződéséhez szükséges; segít csökkenteni 
a kimerültséget és szerepet játszik a sejtosztódás 
folyamatában.

•  A réz az immunrendszer normális működéséhez, 
a haj és a bőr normális pigmentálódásához és a 
szervezetben a vas szállításához kell.

•  A jód a normális pajzsmirigy-működéshez, a pajzs-
mirigy-hormon termeléséhez szükséges.

•  A szelén az egészséges hajhoz és körömhöz kell; 
a szeléntartalmú fehérjék védik a sejteket az oxidatív 
stresszel szemben. A megfelelő szelénellátottság 
elengedhetetlen az immunrendszer és a pajzsmirigy 
egészséges működéséhez.

 



Omega-3 zsírsavak, DHA (dokozahexaensav) és 
EPA (eikozapentaensav)
A DHA-t egyes ételek (olajos húsú hal: lazac, makréla 
stb.) tartalmazzák. Franciaországban az emberek nem 
fogyasztanak elegendő mennyiségben DHA-ban gaz-
dag ételt – pedig az anya által elfogyasztott DHA sze-
repet játszik a magzat és az anyatejjel táplált gyermek 
agy- és szemfejlődésében. A gondtalan terhesség és 
a magzati tartalékok kialakítása érdekében javasolt a 
terhesség ideje alatt, különösen a 2. trimesztertől (a 4. 
terhességi hónaptól) a megfelelő DHA-kiegészítés.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Naponta 1 db tabletta és 1 db, omega-3-t tartalmazó 
kapszula szedése; lehetőleg este, egy pohár vízzel kell 
lenyelni.

OMEGA-3 ÉS MINŐSÉG
A Laboratoire CCD vállalat elkötelezett az iránt, hogy 
Önt a leghatékonyabb készítményekkel lássa el; ezért 
nagyon szigorú követelményeket támaszt az Oligobs® 
Grossess (Prenatal) termékben használt omega-3 zsír-
savval szemben is. Az omega-3 minőségét az alábbiak 
garantálják:
•  OMEGAVIE® MINŐSÉG: Az Omegavie@ biztosítja 

egyedülálló tisztító és töményítő eljárása révén a nagy 
tisztaságú, stabil és kiváló minőségű halolajt, amit 
Franciaországban állít elő

•  QUALITYSILVER® STABILITÁS: A szabadal-
maztatott QualitySilver® eljárás biztosítja, hogy az 
omega-3-ban gazdag olaj védve legyen az oxidá-
cióval szemben, megőrizze érzékszervi minőségét 
és tápértékét 

•  FRIEND OF THE SEA® (TENGER BARÁTJA): 
egy olyan nem kormányzati szervezet, mely tisztelet-
ben tartja a tengeri erőforrásokat és igazolja, hogy a 
termékek fenntartható halászásból származnak.

Életmódra vonatkozó tanácsok a terhesség alatt:
•  Tilos az alkoholfogyasztás, dohányzás, káros anya-

gok használata. 
•  Tápanyagokban kiegyensúlyozott, változatos étrendet 

tartson; ennek részeként fogyasszon olyan ételeket, 
melyek elősegítik a béltartalom áthaladását (zöldsé-
geket, aszalt szilvát, tejet, joghurtot …)

•  Sok vizet (naponta legalább másfél liternyit) igyon, 
különösen éhgyomorra; fogyasszon gyümölcslevet a 
széklet lágyítása érdekében 

•  Kíméletesen, de naponként végezzen testmozgást, 
pl. gyalogoljon, ússzon…

KÜLLEM
•  Doboz, aminek tartalma 30 tabletta + 30 omega-3 

lágy gél kapszula (három buborékfólia)
•  Doboz, aminek tartalma 90 tabletta + 90 omega-3 

lágy gél kapszula (három buborékfólia)

AJÁNLÁSOK
Csak felnőttek számára.
Ne haladja meg a javasolt napi adagot.
Kisgyermekektől elzárva tartandó.
Nedvességtől és hőtől védve tartandó. Az étrendi kie-
gészítőt az egészséges életmód részének kell tekinteni; 
nem szabad a kiegyensúlyozott és változatos étrend 
helyettesítésére használni.
Kérjen tanácsot orvosától, ha gyermeket vár, szoptat 
vagy gyógyszert szed.

OLIGOBS® TERMÉKPALETTA
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 CCD-vel közvetlenül is kapcsolatba léphet:
•  tárcsázza a 0800 35 80 00 (Franciaországban 

ingyen hívható)
•  keresse fel a www.laboratoire-ccd.fr honlapot

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