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NATAL  

Kapsle s dvousložkovou formulí pro těhoten-
ství a dobu kojení  

Doplněk stravy s životně důležitými vita-
miny, minerálními látkami, stopovými 
prvky, PANMOL®-EQUIMILK (vysoce 
nenasycenými mastnými kyselinami, fosfo-
lipidy a koncentrátem z kobylího mléka) 

Obj. číslo:  150150 

Obsah: 150 kapslí (90 MVM*+ 60 PFS* kapslí) 

30 denních dávek po 3 MVM* a 2 PFS* kapslích  

*MVM = multivitaminy a minerály 
*PFS = fosfolipidy a mastné kyseliny 

Kapsle NATAL  

podporují 

normální funkci dělení buněk 

Stopový prvek zinek přispívá k normální plodnosti. 
Během fetálního a embryonálního vývoje jsou pro-
cesy dělení buněk elementárním základem zdravého 
vývoje. Vitamin A (z beta karotenu) plní důležitou 
funkci při specializaci buněk, železo, zinek, hořčík, 
vápník a vitaminy folát, B12 a D hrají důležitou roli 
při jejich dělení. Folát přispívá k růstu mateřské 
tkáně během těhotenství. 

zachování zdravé látkové výměny a zdravého 
imunitního i nervového systému 

Jak buněčný imunitní systém, tak i nervový systém 
mimo jiné závisejí na dostatečném zásobení organis-
mu vysoce nenasycenými mastnými kyselinami. 
Kapsle NATAL obsahují cenné vysoce nenasycené 
mastné kyseliny z přírodního lněného oleje a sójové-
ho lecitinu. Stopové prvky železo, měď, selen, zinek, 
vitamin A (z beta karotenu), C, D, B6, folát a B12  

přispívají k normální funkci imunitního systému. 
Hořčík, jód, měď a vitaminy C, B1, B2, B3, B6, 
biotin a B12 přispívají k normální funkci nervového 
systému. 

zachování normálních chrupavek a kostí 

Na látkovou výměnu chrupavek a kostí jsou během 
těhotenství kladeny zvláště vysoké nároky. Kapsle 
NATAL obsahují všechny ty stopové prvky, které 
potřebuje metabolismus žen před těhotenstvím, 
během něj i během doby kojení. Mimo jiné vitamin 
C tak přispívá k normální tvorbě kolagenu pro nor-
mální funkci chrupavek, kostí a zubů, vápník, hoř-
čík, mangan, zinek a vitaminy D a K podporují 
zachování normálních kostí.  

Denní dávka (3 kapsle Natal MVM*) obsahuje:  % DDD 

Vápník 401 mg 50 

Hořčík 201 mg 53 

Vitamin C 120 mg  150 

Vitamin E 36 mg 300 

Niacin (B3) 32 mg 200 

Zinek 20 mg 200 

Železo 20 mg 143 

Kyselina pantotenová (B5) 12 mg 200 

Vitamin B2 (Riboflavin) 2,8 mg 200 

Vitamin B6 (Pyridoxol) 2,8 mg 200 

Vitamin B1 (Thiamin) 2,2 mg 200 

Beta karoten 2 mg * 

Kyselina listová (B9) 600 µg  300 

Mangan 0,5 mg 25 

Měď 500µg 50 

Jód 150 µg    100 

Biotin (B7) 100 µg   200 

Vitamin K 75 µg   100 

Selen 55 µg    100 

Molybden 50 µg    100 

Chrom 40 µg   100 

Vitamin D3 10 µg   200 

Vitamin B12 (Kobalamin) 5 µg   200 

Neobsahuje lepek ani laktózu, rostlinné pouzdro kapslí 
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Doporučené denní dávkování pro dospělé: 

Chtěli jsme tyto důležité stopové prvky poskytnout 
v dávkování, které odpovídá potřebám. Proto jsme 
je zapracovali do dvou různých kategorií kapslí, 
které se užívají v průběhu celého dne.  

Kapsle Natal MVM*: 

Užíváme ráno, v poledne a večer vždy 1 kapsli 
bezprostředně před jídlem a dostatečně zapijeme.  

Kapsle Natal PFS*: 

Užíváme ráno a večer vždy 1 kapsli společně  
s kapslí MVM* a dostatečně zapijeme. 

% 
DDD 

Denní dávka (2 kapsle Natal PFS*) obsahuje:  

Lněný olej       1 000 mg * 

   obsahuje alfa-linolenovou kyselinu  383 mg * 

Lecitin (sojový lecitin, rostlinný olej)   500 mg  * 

   obsahuje fosfolipidy 150 mg * 

Koncentrát z kobylího mléka 500 mg  * 

Neobsahuje lepek   

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   
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