
Інструкція 
Дієтична добавка Прегнакеа Оріджинал/Pregnacare® Original  

 
Склад: 1 таблетка містить: активні інгредієнти: магній – 150 mg (мг), вітамін C – 70 mg 
(мг), ніацин (вітамін B3) – 20 mg (мг), залізо – 17 mg (мг), цинк – 15 mg (мг), вітамін B6 – 10 
mg, пантотенова кислота – 6 mg (мг), вітамін E (aльфа-токоферол (з сої)) – 4 mg (мг), тіамін 
( вітамін B1) – 3 mg (мг), рибофлавін (вітамін B2) – 2 mg (мг), бетакаротин – 2 mg (мг), мідь 
– 1000 µg (мкг), фолієва кислота – 400 µg (мкг), біотин – 150 µg (мкг), йод – 150 µg (мкг), 
вітамін K– 70 µg (мкг), селен – 30 µg (мкг), вітамін D3 – 10 µg (мкг), вітамін B12 – 6 µg (мкг); 
допоміжні речовини: мальтодекстрин, розпушувач: мікрокристалічна целюлоза, 
антиспікаючий агент: діоксид кремнію, стеаринова кислота, стеарат магнію, оболонка: 
тальк, гідроксипропілметилцелюлоза, гліцерин, барвники: титану діоксид, оксид заліза. Без 
ГМО. 
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) дієтичної добавки:  
на 100 g (г): білки – 0,16 g (г), вуглеводи – 34,86 g (г), жири – 0,89 g (г); 620,77 kJ 
(кДж)/147,80 kсаl (ккал);  
на 1 таблетку: білки – 0,00 g (г), вуглеводи – 0,40 g (г), жири – 0,01 g (г); 7,14 kJ (кДж)/1,70 
kсаl (ккал). 
Прегнакеа Оріджинал 
• Підходить для вегетаріанців 
• Не містить консервантів, штучних барвників, лактози, дріжджів та желатину 
• Не містить глютену 
• Не досліджувався на тваринах 
Рекомендації щодо застосування: застосовувати як дієтичну добавку для дорослих, як 
додаткове джерело вітамінів та мінералів, що сприяє створенню оптимальних дієтологічних 
умов для підтримки здоров’я та гарного самопочуття вагітної жінки, а також для 
нормального росту і розвитку плода з моменту зачаття та впродовж всієї вагітності.  
Прегнакеа Оріджинал – спеціальний комплекс для матері та дитини. 
Світові дослідження доводять важливість фолієвої кислоти та вітаміну D при застосуванні 
до та під час вагітності. Комплекс Прегнакеа Оріджинал розроблявся з метою 
забезпечення дієтичних потреб жіночого організму з моменту зачаття та впродовж всієї 
вагітності. 
Більше, ніж фолієва кислота 
Містить 19 важливих вітамінів та мінералів, зокрема 400 µg (мкг) фолієвої кислоти. 
Рекомендовано 10 µg (мкг) вітаміну D 
Усім вагітним жінкам рекомендовано щоденно приймати 10 µg (мкг) вітаміну D. 
Прегнакеа Оріджинал містить рекомендовану дозу фолієвої кислоти і вітаміну D.  
Вітамін D регулює всмоктування кальцію в кишечнику, який необхідний для нормального 
росту, розвитку та підтримання в здоровому стані скелета й зубів. 
Фолієва кислота бере участь у побудові клітин нервової системи плода, а також у процесах 
кровотворення та формуванні всіх органів і тканин. Тому вона є важливою для нормального 
розвитку плода. 
Вітамін В6 сприяє полегшенню симптомів токсикозу у вагітних. 
Вітамін В6 (піридоксин) також має важливе значення для нормального функціонування 
мозку та нервової системи, тому він відіграє вирішальну роль у розвитку плода.  
Ефективна підтримка без перевищення добових норм споживання  
Для захисту дитину під час вагітності Прегнакеа Оріджинал не містить вітаміну А, 
перевищення рівню якого не рекомендується під час вагітності. Комплекс містить 
необхідну кількість заліза та інших нутрієнтів. Унікальна формула містить цинк, який 
сприяє нормальному функціонуванню всієї репродуктивної системи. 
Застосування спеціальних вітамінно-мінеральних комплексів, таких як Прегнакеа 
Оріджинал, під час вагітності знижує ризик затримки розвитку плода та народження дитини 
з низькою масою тіла*.   



Спосіб застосування та рекомендована добова доза: дорослим по 1 таблетці на добу після 
або під час вживання їжі, запиваючи склянкою води. Не розжовувати. Прегнакеа 
Оріджинал/Pregnacare® Original можна приймати протягом усіх триместрів вагітності. 
Особливості застосування: при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів, 
при захворюваннях щитоподібної залози, гемохроматозі, епілепсії та підвищеній 
чутливості до окремих компонентів даної добавки її застосування можливе лише після 
консультації з лікарем.  
Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід 
використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 
Цей продукт містить залізо, яке в надлишкових дозах може бути шкідливим для дуже 
маленьких дітей. Цей продукт містить вітамін К. При застосуванні антикоагулянтів 
(розріджувачів крові) не слід приймати цей продукт, якщо він не призначений лікарем. 
МІСТИТЬ АЛЕРГЕН: соя (виділений жирним шрифтом в переліку інгредієнтів). 
Не є лікарським засобом. Дієтична добавка Прегнакеа Оріджинал/Pregnacare® Original.  
Форма випуску: по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці. 
Маса нетто 1 таблетки: 1100 mg (мг) ± 5%. 
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці. 
Дата виробництва: вказано на упаковці. 
Строк придатності: 3 роки. 
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у 
сухому та недоступному для дітей місці. 
Виробник: Vitabiotics Ltd./Вітабіотікс Лтд., 1 Епслі Уей, Лондон NW2 7HF, 
Великобританія, тел.: + 44(0)20 8955 2662.  
Імпортер: ТОВ «Дельта Медікел», 08132, Україна, м. Вишневе, вул. Чорновола, 43,     
тел.: +38 (044) 593-33-55. 
Представник в Україні  
Представництво «Дельта Медікел Промоушнз АГ», Україна, 08132, м. Вишневе, вул. 
Чорновола, 43, тел.: +38 (044) 585-00-41. 
 
* Louise Brough, Gail A. Rees, Michael A. Crawford, R. Hugh Morton and Edgar K. Dorman. British 
Journal of Nutrition. 2010 Apr23;104,437-445.  


