
NOV IZDELEK IZ DRUŽINE ELEVIT,  
NAMENJEN NOSEČNICAM  

OD 13. TEDNA NOSEČNOSTI DALJE. 

Kaj je ELEBABY™?
ELEBABY™ je posebna formula, ki vsebuje skupaj 18 
vitaminov in mineralov ter 200 mg omega-3 maščobne 
kisline DHK (dokozaheksaenojska kislina). Poleg tega 
ELEBABY™ vsebuje tudi posebno obliko folne kisline 
(Metafolin®)*, za katero je značilna izboljšana biološka 
uporabnost/biorazpoložljivost in posledično optimalen 
vpliv na razvoj materinega tkiva med nosečnostjo. ELE-
BABY™ smo razvili za potrebe v drugem in tretjem tri-
mesečju nosečnosti.

MEG-3® omega-3**: visokokakovostna in 
prečiščena DHK

 V prehranskem dopolnilu ELEBABY™ smo 
kot vir DHK uporabili ribje olje MEG-3®. Olje 
je proizvedeno skladno z najvišjimi standardi 
kakovosti in prečiščenosti v obratu, ki ima 
vzpostavljen sistem dobre proizvodne prakse. 

Odmerjanje:
Ena kapsula na dan, skupaj s hrano. Priporočamo, da se 
ELEBABY™ jemlje od 13. tedna nosečnosti do konca no-
sečnosti. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se 
ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo 
za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 

1.  Navodilo za uporabo, ELEBABY™ kapsule, prehransko dopolnilo.
*  Metafolin® je registrirana blagovna znamka družbe Merck KgaA, Darmstadt, Nemčija
**  MEG-3® je blagovna znamka družbe DSM

Ker se zavedamo, da se prehranske potrebe žensk med noseč-
nostjo spreminjajo, smo razvili  ELEBABY™, celovito prehran-
sko dopolnilo z omega-3 maščobnimi kislinami ter vitamini 
in minerali, za nosečnice v drugem in tretjem tromesečju.

NOVO

NOVO

Pred uporabo natančno preberite navodilo! 
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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ELEBABYTM telesu zagotavlja esencialna mikrohranila, ki 
jih potrebuje med nosečnostjo. Vitamini in minerali v ELE-
BABYTM imajo pomembno vlogo med nosečnostjo.1

RAZVOJ PLODA
Vsebuje DHK, ki spodbuja razvoj oči in možga-
nov vašega otroka.1

RAST TKIVA IN CELIČNA DIFERENCIACIJA
Vsebuje posebno obliko folne kisline (Metafolin®)*, 
za katero je značilna izboljšana biološka uporab-
nost/biorazpoložljivost. Prispeva k razvoju materi-
nega tkiva med nosečnostjo in ima vlogo pri delitvi 
celic. Železo in vitamina B6 ter B12, imajo vlogo 
pri tvorbi rdečih krvničk.1

IMUNSKI SISTEM
Vitamini A, B6, B12, C, D in folna kislina, ter 
ba ker, železo in selen imajo vlogo pri delovanju 
imunskega sistema.1

ZDRAVJE KOSTI
Vitamin C ima vlogo pri tvorbi kolagena, kar je 
pomembno za zdrave kosti. Vitamin D pomaga 
ohranjati kosti močne in zdrave.1
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