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DHA (kyselina dokosahexaenová)
DHA je nenasycená mastná kyselina obsažená ve větším množství pouze v tuku mořských ryb (losos,
tuňák, sleď, makrela) a mořských řas. DHA je hlavním strukturálním lipidem mozku (tvoří až 97%
omega-3 lipidů mozku) a očí (tvoří až 93% omega-3 lipidů v oku). Dostatečný příjem DHA přispívá
správné funkci mozku a zraku vašeho miminka. Pro dosažení příznivého účinku je potřeba dodávat
DHA v množství 250 mg denně. Chytré miminko® obsahuje 250 mg DHA.

Vápník (kalcium)
Během těhotenství dochází k významnému přesunu vápníku z těla matky do těla děťátka, aby byla
zajištěna správná tvorba kostí a zubů. V prvních šesti měsících těhotenství tělo matky střádá vápník ve
svých kostech, aby je pak v posledním trimestru – době největšího růstu děťátka – mohlo předat.
Zejména v tomto období je velmi důležitý zvýšený přísun potravy s obsahem vápníku (mléko a mléčné
produkty), jinak hrozí poškození zubů a řídnutí kostí matky. Přísun vápníku v běžné potravě je
v Evropě zcela dostatečný. Chytré miminko® proto neobsahuje vápník.

Železo
Nároky na příjem železa v těhotenství stoupají, protože je nutné nejen k tvorbě červených krvinek
děťátka, ale i ke zvýšené tvorbě červených krvinek matky. Železo je dostupné v běžné stravě (maso,
ryby, vaječný žloutek, celozrnné produkty a zelenina). Železo z rostlinných zdrojů se hůře vstřebává než
železo živočišné. Konzumace železa může vést k zácpě, i proto je pro jeho optimální vstřebávání vhodné
konzumovat vitamin C. Chytré miminko® obsahuje 130 mg vitaminu C a neobsahuje železo.
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MULTIVITAMIN PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ
S VYSOKÝM OBSAHEM KYSELINY LISTOVÉ A DHA
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Kapsle

Tableta
Aktivní látka
Kyselina listová
Vitamin E
Vitamin C
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Biotin
Niacin
Kyselina pantothenová
Jód

Množství
800 μg
16,7 mg
110 mg
1,6 mg
1,9 mg
3,5 μg
60 μg
15 mg
5,5 mg
200 μg

%DDD**
400
140
138
114
136
140
120
94
92
133

Aktivní látka
DHA
EPA

Množství

%DDD**

250
55

*
*

* DDD není stanovena

** DDD - doporučená denní dávka

Složení:

plnidlo hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, stabilizátor želatina, protispékavá látka mikrokrystalická
celulóza, kyselina L-askorbová (vitamin C), D-α-tokoferyl acetát, stabilizátory polyvinylpyrolidon a sodná sůl
kroskarmelózy, niacin, protispékavé látky talek a stearan hořečnatý, pantothenát vápenatý, protispékavá látka oxid
křemičitý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin (vitamin B2), kyselina listová, jodid draselný, biotin, kyanokobalamin (vitamin B12), potah tablety: stabilizátory hydroxypropylcelulóza, hydroxypropylmethylcelulóza,
protispékavá látka talek, barviva oxid titaničitý, železitá červeň, železitá žluť.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Přípravek je určen dospělým ženám od začátku těhotenství až do ukončení kojení.
Užívejte společně 1 tabletu a 1 kapsli denně a zapíjejte vodou. Nepřekračujte
doporučené dávkování. Neužívejte v případě přecitlivělosti na některou složku.
Přípravek není náhradou pestré stravy. Není určeno pro děti do 3 let.
Uchovávání
Uchovávejte na suchém místě při teplotě do 25oC. Chraňte před vlhkem
a přímým slunečním zářením. Ukládejte mimo dosah a dohled dětí.
Velikost balení
30 potahovaných tablet + 30 kapslí, hmotnost: 61,5 g
Výrobce
Přípravek byl vyroben v podmínkách GMP (správná výrobní praxe), certifikované
Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Distributor
Ona Pharm, s.r.o.,
Praha 4, Nová cesta 1550/17, PSČ 140 00
www.chytremiminko.cz info@onapharm.cz

