
pregnaval

řada
Řada produktů Pregnaval vyvinutá pro ženy

 v období plánování rodičovství 
a v průběhu těhotenství.



Na trh jsme uvedli unikátní trojici přípravků určených pro těhotné ženy, 
které chtějí dopřát sobě i dítěti všechny potřebné živiny důležité pro správný vývoj. 

 

Pregnaval® BASIC Pregnaval® PRIM Pregnaval® DUO



Produkty byly vyvinuty přímo na míru danému trimestru těhotenství. 
Znamená to, že v každém období vývoje dítěte přijímá matka přesně ty živiny a přesně v takovém

množství, jaké ona i miminko potřebují. 
Současně se tak omezí příjem nadbytečných látek do těla, které musí organismus matky a dítěte

zpracovat i přesto, že je dokáže využít.

před otěhotněním 1.trimestr 2.trimestr 3.trimestr období kojení



Pro období přípravy
organismu na otěhotnění a v

jeho počátcích.

Pro doplnění nezbytných živin v
organismu matky během

trimestrů.

Basic Prim Duo
Pro dokončení těhotnství a
období po porodu - období

kojení.

PRO KOHO JE ŘADA PREGNAVAL URČENA?



před otěhotněním a 1. trimestr 1.a 2. trimestr 3.trimestr a kojení



Doplněk stravy při plánování rodičovství a v počátku těhotenství.

PREGNAVAL® BASIC



Jedná se o nejednoduší variantu z řady Pregnaval® poskytující dva vitamíny, které  jsou v této fázi
nejdůležitější  - B6 a kyselinu listovou. 
Jsou doplněny extraktem z kořene zázvoru. VITAMÍN B6- příznivě působí na regulaci

hormonální aktivity 
KYSELINA LISTOVÁ - přispívá k růstu
zárodečných tkání během těhotenství a
podílí se na procesu dělení buněk.
Podporuje krvetvorbu a ovlivňuje také
míru únavy a vyčerpání, které mohou být v
prvním trimestru poměrně výrazné.
VITAMÍN B6 A KYSELINA LISTOVÁ
podporují správnou funkci imunitního
systému.

Obzvláště zpočátku těhotenství může docházet
k výkyvům nálad díky "hormonální bouři" v
těle.

TIP:
Každá tableta Pregnaval BASIC obsahuje 800 ug kyseliny listové

a pokrývá tím zvýšené nároky na tuto nepostradatelnou látku 
před a v průběhu těhotenství. 

SLOŽENÍ  & BENEFITY

Během prvního trimestru doporučujeme Pregnaval® Basic nahradit produktem Pregnaval® Prim.

Všechny aktivní látky jsou v mikronizované formě 
obsaženy v jedné potažené tabletě. 

Kromě pohodlného využívání je tak organismus 
schopen doplnit díky mikronizaci cenné látky lépe 

vstřebat a maximálně využít.

BALENÍ:  30 tablet

1 tabletu denně



PREGNAVAL® PRIM

Produkt z řady Pregnaval® vyvinutý tak, aby doplňoval 
nezbytné živiny v organismu matky během prvního trimestru těhotenství.



VITAMÍNY SKUPINY B, KYSELINA LISTOVÁ A
VITAMÍN C podporují správnou funkci
imunitního systému. V těhotenství může díky
"hormonální bouři" docházet k výkyvům
nálad.
VITAMÍN B6 působí na regulaci hormonální
aktivity
KYSELINA LISTOVÁ - je stěžejním prvkem,
nepostradatelná v průběhu těhotenství.
Přispívá k růstu zárodečných tkání během
těhotenství a podílí se na dělení buněk,
podporuje krvetvorbu.
ŽELEZO je zde obsažené v unikátní formě
jako elementární železo.
VITAMÍN C tvoří se železem úžasnou dvojici -
působí na funkci imunitního systému.
I zde je zastoupen extrakt zázvoru. 

SLOŽENÍ  & BENEFITY

Během druhého trimestru doporučujeme Pregnaval® Prim nahradit produktem Pregnaval® Duo.

Pregnaval® PRIM je komplexní přípravek obsahující vyváženou směs vitamínů a minerálů. 
Směs je doplněna extraktem zázvoru. 
Všechny aktivní látky, zajišťující potřebnou denní dávku jsou zde obsaženy v mikronizované formě, v jediné
potažené tabletě. 
Kromě pohodlného užívání je tak organismus schopen  cenné látky lépe vstřebat a maximálně využít.

BALENÍ:  30 tablet

1 tabletu denně

TIP:
Pregnaval® Prim snižuje míru únavy a vyčerpání. Udržuje

duševní aktivitu v dobré kondici.



PREGNAVAL® DUO

Pokračující produkt z řady Pregnaval® pro užívání ve druhém a třetím trimestru
těhotenství. 
Je vhodný také v období po porodu - v období kojení.



SLOŽENÍ  & BENEFITY

Jednou z hlavních předností přípravku Pregnaval® DUO je revoluční forma jeho podávání. Vegetariánské kapsle obsahují veškeré aktivní látky v tzv. mikronizované, pro
organismus lépe využitelné formě. Navíc, v jediné kapsli Pregnaval® DUO je obsažena kompletní denní dávka všech potřebných živin. Esenciální omega 3 mastná kyselina DHA
je zde podávána v uzavřených peletách. Díky tomu je užívání Pregnaval® DUO výrazně komfortnější, než u obdobných přípravků, kde jsou olejové a pevné látky plněny do dvou
kapslí.

VITAMÍN B6- příznivě působí na regulaci hormonální
aktivity 
KYSELINA LISTOVÁ - přispívá k růstu zárodečných
tkání během těhotenství a podílí se na procesu dělení
buněk a podporuje krvetvorbu. 
Spolu s VITAMÍNY B6, B12 a ŽELEZEM příznivě ovlivňují
funkci imunitního systému.
FERRONYL® - forma železa, která se velmi dobře
vstřebává organismem. Přispívá ke snížení mry únavy a
vyčerpání, podporuje tvorbu červených krvinek a
hemoglobinu. 
HOŘČÍK - přispívá k normální syntéze bílkovin. Spolu se
železem, zinkem a vitamínem D podporuje dělení buněk.
S vitamínem C se podílí na udržování energetického
metabolismu, normálního stavu kostí a zubů. 
ZINEK - účastní se syntézy DNA a přispívá k udržení
normálního stavu vlasů, nehtů a pokožky.

TIP:
Pregnaval® Duo obsahuje skupinu živin 

vhodných pro matku
 a vyvíjející se plod. 

MĚĎ - přispívá k normálnímu přenosu železa v těle.
 JÓD a  SELEN k činnosti štítné žlázy.
VITAMÍN C zvyšuje vstřebávání železa.
VITAMÍN B2 se také účastní metabolismu železa, 

VITAMÍN B1 přispívá k normální činnosti srdce.
KYSELINA PANTOTHENOVÁ - přispívá k normální
mentální činnosti.

VITAMÍN D - pomáhá udržovat normální stav kostí,
svalů a zubů. 
BIOTIN - zajišťuje metabolismus makroživin, tj.
bílkovin, sacharidů a tuků. Účastní se 

je důležitý pro červené krvinky, 

Je nezbytná pro syntézu a metabolismus steroidních
hormonů, vitamínu D a některých nervových přenašečů.

energetického metabolismu, ovlivňuje stav pokožky a
sliznic.

Pregnaval® Duo je navíc doplněn o dva přírodní
extrakty - PIPERIN a ZÁZVOR.

BALENÍ:  30 vegetariánských kapslí

1 kapsli denně



Všechny produkty z řady 

WWW.ESTHECEUTI.CZ

koupíte na našem eshopu


