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Spoštovana bodoča mama! 

 

Najprej iskrene čestitke ob vaši nosečnosti! Zavedamo se, da je nosečnost za vas čisto 

posebno in vznemirljivo obdobje. Z vašim otrokom ste neposredno povezani s popkovino, 

preko katere otrok prejema potrebne snovi za rast in razvoj. 

Da bo malo bitje v maternici deležno vseh potrebnih hranil za svoj razvoj morate biti v tem 

obdobju še posebej pozorni, da bo vaša prehrana pestra in uravnotežena, hkrati pa poskrbeti 

za zdrav življenjski slog.  

 

Ker se zavedamo, da se prehranske potrebe žensk med nosečnostjo spreminjajo, smo razvili  

ELEBABY™, ki je sestavljen posebej skrbno za nosečnice v drugem in tretjem trimesečju. 

Gre za celovito prehransko dopolnilo z omega-3 maščobnimi kislinami ter vitamini in 

minerali, ki jih potrebujete v nosečnosti. 

 

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 (npr. placente) med nosečnostjo. ELEBABY™ smo razvili za vaše potrebe v drugem in 

tretjem trimesečju nosečnosti. 

 

Kako koristi maščobna kislina DHK? 

DHK je dolgoverižna polinenasičena maščobna kislina, ki sodi med t. i. maščobne kisline 

omega-3. Njen vnos prek matere pomaga pri normalnem razvoju možganov in oči pri 

nerojenem otroku. Koristni učinek dosežete, če poleg običajno priporočenega dnevnega vnosa 

250 mg DHK in EPK (eikozapentaenojska kislina), dodatno zaužijete še 200 mg DHK 

dnevno, kolikor jo vsebuje ena kapsula prehranskega dopolnila ELEBABY™. 

 

Kaj je MEG-3® omega-3? 

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.  
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VISOKOKAKOVOSTNA IN PREČIŠČENA DHK 
 
Kako lahko uporabljam ELEBABY™? 
Da bi ELEBABY™ kar najbolje izkoristili, se prehranjujte uravnoteženo. Dnevno zaužijte 
eno kapsulo prehranskega dopolnila ELEBABY™, skupaj s hrano. ELEBABY™ lahko 
začnete jemati od 13. tedna nosečnosti dalje in ga jemljete do konca nosečnosti. 
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti. 
 
ZA ZDRAV RAZVOJ VAŠEGA OTROKA 
 
ELEBABY™ vašemu telesu zagotavlja esencialna mikrohranila, ki jih potrebujete med 
nosečnostjo. Vitamini in minerali v ELEBABY™ imajo pomembno vlogo med nosečnostjo. 
 
Razvoj ploda 
Vsebuje DHK, ki pomaga pri normalnem razvoju možganov in oči vašega nerojenega otroka. 
 
Rast tkiva in celična diferenciacija 
Folna kislina prispeva k razvoju materinega tkiva med nosečnostjo in ima vlogo pri delitvi 
celic. Železo in vitamina B6 ter B12 imajo vlogo pri nastajanju rdečih krvničk.  
 
Imunski sistem 
Vitamini A, B6, B12, C, D in folna kislina, ter baker, železo in selen imajo vlogo pri 
delovanju imunskega sistema. 
 
Zdravje kosti 
 
Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kosti.  
Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih kosti.  
 
 
 
 
 
 
 
* Metafolin® je registrirana blagovna znamka družbe Merck KgaA, Darmstadt, Nemčija 
** MEG-3® je blagovna znamka družbe DSM 


