
Состав: 1 капсула содержит:
активные вещества:
Эйкозапентаеновая кислота (EPA) 140,00 мг
Докозагексаеновая кислота (DHA) 100,00 мг
Кальций (Карбонат кальция)  120,00 мг
Витамин С (Аскорбат кальция)  66,112 мг
Витамин B3 (Никотинамид)  16,00 мг
Витамин Е (D-альфа токоферол)  12,00 мг
Цинк (Сульфат цинка)  10,00 мг
Витамин B5 (D-кальция пантотенат) 6,000 мг
Железо (Микроинкапсулированное железо) 2,100 мг
Витамин В6 (Пиридоксина хлоргидрат) 1,400 мг
Витамин В2 (Рибофлавин)  1,400 мг
Витамин B1 (Тиамина мононитрат) 1,100 мг
Йод (Йодид калия)   0,200 мг
Витамин В9 (Фолиевая кислота)  0,200 мг
Витамин D3 1,0 М (Холекальциферол) 0,200 мг
D-биотин    0,050 мг
Витамин B12 (Цианокобаламин)  0,025 мг

вспомогательные вещества: 
пчелиный воск, состав оболочки: бычий желатин, 
глицерин, краситель оксид Negro, краситель оксид Rojo, 
краситель E-122.

Область применения:
В период кормления грудью потребность в некоторых 
витаминах и микроэлементах у женщины возрастает. 
Во-первых, ей необходимо самой восстановить силы 
после беременности и родов, а во-вторых, обеспечить 
своему малышу идеальное питание, содержащее все 
необходимое для его роста и развития.
Линдавит лактация - это биологически активная 
добавка к пище, рекомендованная в качестве 
дополнительного источника витаминов и 
микроэлементов. Она восполнит дефицит полезных 
веществ во время беременности и кормления. А прием 
комплекса за 2–3 месяца до предполагаемой 
беременности поможет подготовить организм к ее 
наступлению.
В состав комплекса входит: йод, который играет 
важную роль в развитии нервной системы будущего 
ребенка, докозагексаеновая кислота и 
эйкозапентаеновая кислота важна для формирования 
мозга и зрения ребенка, также полезны для мозгового 
кровообращения. Фолиевая кислота, от которой 
зависит нормальное развитие плода, своевременность 
родов и быстрое восстановление женщины после них. 
Кальций, необходимый для образования не только 
костей и зубов, но и нервной системы, сердца и мышц 
будущего ребенка. Железо, которое способствует 
профилактике анемии.

Способ применения и дозы:
Линдавит лактация принимают внутрь по 1 капсуле в 
день, во время еды с небольшим количеством 
жидкости. 
Биологическая активная добавка к пище не должна 
использоваться в качестве замены разнообразного и 
сбалансированного питания.

Противопоказания: 
Повышенная чувствительность к компонентам 
препарата.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. 
Не рекомендуется принимать другие витаминные 
препараты в одно и то же время с данным препаратом.

Условия отпуска: 
без рецепта.

Форма выпуска и упаковка:
15 капсул в блистере, по 2 блистера с инструкцией по 
применению на государственном и русском языках в 
картонной упаковке.

Условия хранения: 
хранить в плотно закрытой упаковке, в защищённом от 
света месте, при температуре 15 - 25 °С.  Хранить в 
недоступном для детей месте!

Срок годности: 36 месяцев.
Не использовать по истечении срока годности, 
указанного на упаковке.

№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.95.003.E.000760.09.17

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
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принимать претензии от потребителей:
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Құрамы: 1 капсуласының құрамында:
белсенді заттектері:
Эйкозапентаен қышқылы (EPA)  140,00 мг
Докозагексаен қышқылы (DHA)    100,00 мг
Кальций (Кальций карбонаты)   120,00 мг
С дəрумені (Кальций аскорбаты)  66,112 мг
B3 дəрумені (Никотинамид)  16,00 мг
Е дəрумені (D-альфа токоферол)  12,00 мг
Мырыш (Мырыш сульфаты)   10,00 мг
B5 дəрумені (D-кальций Пантотенаты)  6,000 мг
Темір (Микроинкапсуляцияланған темір)  2,100 мг
В6 дəрумені (Пиридоксин хлоргидраты)  1,400 мг
В2 дəрумені (Рибофлавин)  1,400 мг
B1 дəрумені (Тиамин мононитраты)  1,100 мг
Йод (Калий йодиді)    0,200 мг
В9 дəрумені (Фолий қышқылы)   0,200 мг
D3 дəрумені 1,0 М (Холекальциферол) 0,200 мг
D-биотин     0,050 мг
B12 дəрумені (Цианокобаламин)  0,025 мг

қосымша заттектері: 
ара балауызы, қабығының құрамы: өгіз желатині, 

глицерин, оксид Negro бояғышы, оксид Rojo бояғышы,
E-122 бояғышы.

Қолдану аясы:
Бала емізу кезеңінде əйелдің кейбір дəрумендер мен 

микроэлементтерге қажеттілігі артады. Біріншіден, 

əйелдің өзіне жүктілік пен босанудан кейін күшін 

қалпына келтіру, екіншіден, сəбидің өсуі мен дамуына 

барлық қажетті заттектер бар оңтайлы тамақтануды 

қамтамасыз ету қажет. 
Линдавит лактация - тағамға биологиялық белсенді 

қоспа, дəрумендер мен микроэлементтердің қосымша 

көзі ретінде ұсынылады. Жүктілік пен бала емізу 

кезінде пайдалы заттектердің тапшылығын 

толықтырады. Ал кешенді жоспарланатын  жүктілікке 

дейін 2-3 ай бұрын қабылдау организмді жүктілікке 

дайындайды. 
Кешеннің құрамына кіреді: йод - болашақ сəбидің жүйке 

жүйесінің дамуында маңызды роль атқарады; 

докозагексаен жəне эйкозапентаен қышқылдары – 

сəбидің миы мен көруінің қалыптасуы үшін маңызды, 

сондай-ақ, мидың қан айналымы үшін пайдалы; фолий 

қышқылы – ұрықтың қалыпты дамуы, босанудың 

уақытылығы жəне одан кейін əйелдің тез қалпына келуі 

осы заттекке тəуелді; кальций – болашақ сəбидің сүйегі 

мен тісінің, жүйке жүйесінің, жүрегі мен бұлшық етінің 

түзілуіне қажет; темір – анемияның алдын алуға ықпал 

етеді. 

Қолдану тəсілі жəне мөлшерлемесі:
Линдавит лактация ішуге арналған, күніне 1 

капсуладан, тағамға қосып, аздаған сұйықтық ішумен 

қабылдау қажет. 
Тағамға  биологиялық белсенді қоспа алуан түрлі жəне 

үйлесімді тамақтануды алмастыру үшін 

қолданылмайды. 

Қарсы көрсетімдері:
Препараттың құрамбөліктеріне асқан сезімталдық.
Ұсынылатын тəуліктік мөлшерлемесінен асыруға 

болмайды.
Басқа  дəрумендік препараттарды осы препаратпен бір 

мезгілде қабылдау ұсынылмайды.

Босатылу шарттары: 
рецептсіз.

Шығарылу түрі жəне қаптамасы: 
15 капсуладан блистерде,  2 блистерден  мемлекеттік 

жəне орыс тілдеріндегі қолдану жөніндегі нұсқаулықпен 

бірге картон қаптамаға салынған.

Сақтау шарттары: 
тығыз жабылған қаптамасында, күн сəулесінен 

қорғалған жерде, 15 - 25°С аралығындағы 

температурада сақтау қажет. Балалардың қолы 

жетпейтін жерде сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі: 36 ай.
Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі 

өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік №:
KZ.16.01.95.003.E.000760.09.17

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПА
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