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CORAL-CLUB.COM 

 
AMI A LEGÉRTÉKESEBB AZ ANYA ÉS A GYERMEK 

SZÁMÁRA! 
 

PRENATAL+ 
Kiegyensúlyozott vitamin- és ásványianyag-komplex terhes 

nőknek és szoptató anyáknak 
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A terhes nőknek és szoptató anyáknak nagyobb mennyiségben van szükségük a 
tápanyagokra. 
 
Ugyanez érvényes azokra, akik gyermekvállalásra készülnek: a 
vitaminfogyasztás segíti a teherbe esést és a kihordást 
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A szükséges tápanyagok 
elégtelen bevitele 
különösen súlyos 
következményekkel 
járhat mind az anyára, 
mind a gyermekre 
nézve! 
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A terhes nő szervezete 
igyekszik minden 
szükséges tápanyagot 
megszerezni, ezért a nő 
gyakran „kettő helyett” 
eszik, ami elhízáshoz 
vezethet. 
 
A tápanyaghiány viszont 
gyakran továbbra is 
fennállhat, még akkor is, 
ha úgymond „hasznos és 
tápláló” ételeket eszünk. 
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Ennek egyszerű az oka: 
 
A mai élelmiszerek 
tápértéke erősen 
megkérdőjelezhető! 
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A várandós kismamák gyakran nem 
tudnak bizonyos termékeket 
elfogyasztani – pl. halat vagy 
húsféleséget.  
 
Ebben az esetben nem jutnak hozzá az 
ezekben a termékekben megtalálható 
vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz, 
zsírokhoz, stb... 
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30 kapszula = 1 hónap folyamatos szedés 

 A „Prenatal+ ásványi anyag és     
         vitaminkomplex – megoldás erre a problémára! 
 
   Pótolja a terhesség és szoptatás ideje alatt különösen 

               fontos tápanyagok hiányát 

 

   Biztosítja a magzat harmonikus fejlődését 
 

  Segít megelőzni a terhesség alatti egészségproblémák  
                kialakulását 

 

  Csökkenti a terhesség és a szülés kockázatait 
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Prenatal+ 
 
A legértékesebb 
hatóanyagok az 
anya és gyermeke 
számára! 
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MINDEN, AMI SZÜKSÉGES EGY KAPSZULÁBAN! 

Omega-3 (DHA 200 mg) 

D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, 
B7 (biotin), В9 (folsav), В12-vitaminok 

JÓD, SZELÉN, CINK 
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A Prenatal+  halolajat tartalmaz, ami az omega-3 zsírsav forrása 
DHA – telítetlen zsírsav, ami nélkülözhetetlen szinte az összes szerv és 

szervrendszer egészséges működéséhez. 
 

Halolaj (DHA) 



www.coral-club.com 11 

A PRENATAL+ AZ EGÉSZSÉG SZEMPONTJÁBÓL KÜLÖNÖSEN FONTOS 
MIKROELEMEKET IS TARTALMAZ 

Cink, szelén, jód 

Ásványianyag 
komplex 
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 PRENATAL+ A VÁRANDÓS NŐK SZÁMÁRA KÜLÖNÖSEN FONTOS VITAMINOKAT 
TARTALMAZ 

Vitamin-  
komplex 
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A PRENATAL+ NEM TARTALMAZ KÁROS VAGY KÉTES EREDETŰ ÖSSZETEVŐKET:   
pl. titán-dioxidot, mesterséges színezékeket és aromákat 

Természetes 
színezék - 

Karob 
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Négy ok a Prenatal+ választásához 

Minden, ami szükséges 
Omega-3, vitaminok és ásványi sók 
Együtt, egy komplex készítményben 
 
Alkalmazása kényelmes   
Napi egy kapszula 
 
Az egymást kiegészítő  kiegyensúlyozott 
hatóanyagok kombinációja 
 
Optimális bevitel figyelembe véve a 
terhesség időszakának megnövekedett 
szükségleteit 
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PRENATAL: 
A LEGÉRTÉKESEBB 

HATÓANYAGOK AZ ANYA ÉS 
GYERMEKE SZÁMÁRA –  
egyetlen kapszulában 

Minden, ami fontos-  
egy kapszulában 

Optimális 
összeállítás 

Semmi 
szükségtelen 


