
Elebaby™ je prehransko 
dopolnilo za uporabo od 13. 
tedna nosečnosti dalje

Ker se prehranske potrebe med 
nosečnostjo spreminjajo, smo razvili 
ELEBABY™, ki je sestavljen posebej 
skrbno za nosečnice v drugem in tretjem 
tromesečju. Gre za celovito prehransko 
dopolnilo z omega-3 maščobnimi 
kislinami (DHK), ki spodbuja razvoj oči in 
možganov otroka ter drugimi vitamini in 
minerali, ki jih potrebujete v nosečnosti. 
Priporočamo, da se ELEBABY™ jemlje 
od 13. tedna nosečnosti do konca 
nosečnosti, in sicer eno kapsulo na dan, 
skupaj s hrano.

Iz družine izdelkov za vsako posamezno 
obdobje od načrtovanja nosečnosti, za 
čas nosečnosti do dojenja.

Z vami na vsakem koraku starševstva 

Ženske potrebujejo dodatne vitamine in minerale, zase in 
za svojega otroka pred, med in po nosečnosti. Elenatal™, 
Elebaby™ in Elemama™ si prizadevajo pomagati 
ženskam in novopečenim materam, ter jim pomagati 
brezskrbno uživati v nosečnosti in dojenju.30 MESEČNA 

ZALOGA

Imunski sistem

Vitamini A, B6, B12, C, D in folna kislina ter 
baker, železo in selen imajo vlogo pri delovanju 
imunskega sistema.

Vitamini A, B6, B12, C, D 
in folna kislina ter baker, 

železo in selen

Razvoj možganov in vida

Vsebuje DHK, ki spodbuja razvoj oči in 
možganov otroka.

DHK/Omega-3

Zdravje kosti

Vitamin C sodeluje pri tvorbi kolagena, vitamin D 
pomaga ohranjati kosti močne in zdrave.

Vitamin C & D
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Posebna formulacija 

Elebaby™ je posebej zasnovan za nosečnice od 
13. tedna nosečnosti dalje. 

Posebna  
formulacija

Prilagojena rešitev na vsakem koraku

Elebaby™ predstavlja drugo fazo v posebej 
prilagojenem 3-faznem programu multivitaminov. 
Po rojstvu otroka priporočamo, da začnete 
uporabljati prehransko dopolnilo Elemama™, ki 
je zasnovano posebej za dojenje in postnatalno 
nego, da nudite podporo svojim spremenjenim 
prehranskim potrebam. 
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Rast tkiva in celična diferenciacija

Vsebuje posebno obliko folne kisline 
(Metafolin®)*, za katero je značilna izboljšana 
biološka uporabnost/biorazpoložljivost. 

Folna kislina,  
vitamin B12 in železo

Z VAMI NA VSAKEM 
KORAKU NOVEGA 
ŽIVLJENJA

Navodila za uporabo: Elenatal™ tablete, Elebaby™ in Elemama™ kapsule. 
* Metafolin je registrirana blagovna znamka podjetja Merck KGA Darmstadt. 
**MEG-3® je blagovna znamka družbe DSM. 

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočamo uživanje prehranskega dopolnila v okviru raznolike in uravnotežene 
prehrane ter zdravega načina življenja.

Ime izdelka Elenatal™ tablete Elebaby™ kapsule Elemama™ kapsule

Glavna prednost
Vnos folne kisline za zmanjšanje 

tveganja okvar nevralne cevi
Vnos DHK prispeva pri razvoju oči  

in možganov otroka

Vitamini skupine B (riboflavin, 
niacin, B6) in železo prispevajo k 

zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Obdobje
Pred zanositvijo in  

v 1. tromesečju nosečnosti
2. in 3. tromesečje

nosečnosti
V času dojenja in po porodu

Glavne sestavine
– 800 mcg folne kisline +  

Metafolin*

– 400 mcg folne kisline +  
Metafolin*

– omega-3 maščobne kisline (DHK)**

– 500 mcg folne kisline
– lutein
– DHK

1| Pred zanositvijo 
in v 1. tromesečju 
nosečnosti

2| Nosečnost 
Za 2. in 3. tromesečje 
nosečnosti

3| V času dojenja  
in po porodu
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