
Состав: 1 капсула содержит:
активные вещества:
 Бета-каротин - витамин А    180 мкг  
 Холекальциферол - витамин D   5 мкг  
 DL-альфа-токоферола ацетат - витамин Е   12 мг   
 L-аскорбиновая кислота - витамин С    80 мг   
 Тиамин мононитрат - витамин B1   1,1 мг   
 Рибофлавин - витамин B2    1,4 мг   
 Никотинамид - ниацин    16 мг   
 Пиридоксин гидрохлорид - витамин B6   1,4 мг    
 Птероилмоноглютаминовый кислота - фолиевая кислота  400 мкг  
 Цианокобаламин - витамин B12   2,5 мкг  
 D-биотин      50 мкг  
 Кальция D-пантотенат - пантотеновая кислота   6 мг   
 Бисглицинат кальция ** (Albical ™)    100 мг 
 Бисглицинат магния **    50 мг
 Бисглицинат железа** (Ferrochel ®)    14 мг
 Бисглицинат цинка**    10 мг
 Бисглицинат марганца**    1 мг
 Бисглицинат меди**    1000 мкг
 Калий йодид    200 мкг
 Экстракт плодов клюквы (клюква крупноплодная)   10 мг
 ** - высокого качества минералы в виде аминокислоты хелатов ALBION®
вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеарат магния (вещества, предотвращающие слипание), капсула 
(желатин,  E171).краситель:
Область применения:
Линдавит прегна это биологическая активная добавка к пище c инновационным, сложным и широким по составу комплексом витаминов и 
минералов. Легко усваиваемые минеральные компоненты на основе хелатных соединений, созданные специально для беременных и кормящих 
женщин. 
Преимущества Линдавит прегна:
Минеральные компоненты БАД-а содержат великолепную усвояемую форму хелатных аминокислот, которые производят лидеры 
фармацевтического рынка минеральных добавок - американской компании ALBION®. 
В этой форме биоэлементы хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта, сохраняются в полной дозировке, не раздражают желудок и, 
возможные избытки в форме хелата выводятся из организма. Кроме того, они не препятствуют усвоению других минералов. 
Линдавит прегна витамино- минеральны косплекс для беременных и планирующих беременность женщин, содержит Ferrochel® - железо в виде 
хелата аминокислоты. Использование БАД-ов с содержанием железа могут вызвать побочные эффекты, такие как диарея, запор или боль в животе. 
Но Ferrochel® является одним из самых легких форм железа, характеризующихся на значительном снижении побочных эффектов желудочно-
кишечного тракта, который был подтвержден в научных исследованиях. Таким образом Ferrochel®, безусловно, лучше переносится по сравнению с 
традиционно используемыми БАД-ми с содержанием железа, что особенно важно во время беременности.
џ Формула препарата включает в себя естественный экстракт клюквы, который поможет избежать проблемы с системой пищеварения во время 

беременности, а также способен уменьшить риск получения инфекций мочевых путей (это очень важно для здоровья гениталий матери и плода).
џ Витамин А поддерживает нормальное функционирование иммунной системы, и помогает организму бороться с инфекцией, улучшает состояние 

кожи.
џ Витамин D способствует поддержанию нормального состояния костей и зубов и играет важную роль в процессе клеточного деления. Он также 

помогает для нормального функционирования мышц и иммунной системы.
џ Витамин E способствует защите клеток от окислительного стресса.
џ Витамин C способствует нормальной функции иммунной системы и защищает клетки от окислительного стресса. Кроме того, способствует 

нормальному образования коллагена для нормального функционирования костей, хрящей, десен и зубов.
џ Витамин B1 способствует нормальному тонусу, метаболизму и нормальному функционированию сердца, и психики.
џ Витамин B2 и ниацин поддерживает нормальное состояние кожи и уменьшает усталость и утомление.
џ Витамин B6 и B12 способствует нормальному формированию эритроцитов и нормальному функционированию нервной системы.
џ Фолиевая кислота способствует росту материнской ткани во время беременности и играет важную роль в процессе клеточного деления.
џ Биотин способствует поддержанию нормального состояния волос и кожи.
џ Пантотеновая кислота помогает в усвоение других витаминов, оказывает регулирующее влияние на нервную систему и моторику кишечника.
џ Кальций - необходим для поддержания здоровья костей и зубов.
џ Магний - уменьшает усталость, утомление и поддерживает нормальное функционирование нервной системы. Более того, помогает правильному 

синтезу белка и поддерживает здоровыми кости и зубы.
џ Железо способствует нормальному образованию эритроцитов и гемоглобина и играет важную роль в процессе клеточного деления.
џ Цинк способствует нормальному синтезу ДНК и нормальной функции иммунной системы. Играет важную роль в процессе клеточного деления. 

Цинк также способствует хорошему состоянию кожи, ногтей и волос.
џ Марганец способствует образованию соединительной ткани для поддержания костей.
џ Медь - играет важную роль в поддержании здоровых волос и пигментации кожи.
џ Йод способствует поддержанию нормальной когнитивной функции, выработке гормонов щитовидной железы и функции щитовидной железы. 
Способ применения:
По 1 капсуле в день после еды запивая большим количеством воды или по рекомендации врача. Продолжительность приема Линдавит прегна 
составляет 30 дней.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Биологическая активная добавка к пище не должна использоваться в качестве замены 
разнообразного и сбалансированного питания.
Противопоказания:
џ Индивидуальная непереносимость компонентов БАД;
џ Не применяйте другие витаминные препараты в одно и то же время с данным БАД без консультации врача.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности: 24 месяца.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и упаковка:
По 30 капсул в упаковке с инструкцией по применению на государственном и русском языках.
Хранение: хранить в сухом помещении, при комнатной температуре, в плотно закрытой упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте!

№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.78.003.E.004870.09.15

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Организация уполномоченная
принимать претензии от потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98,
БЦ «OLD SQUARE», тел: +7 (727) 300 69 71,
e-mail: cepheusmedical@gmail.com

Владелец торговой марки:
BELINDA LABORATORIES LLP.,

Лондон, Великобритания 

Производитель:
Olimp Laboratories Sp. z.o.o.

39-200 Dębica, Nagawczyna 109 c
Дембица, Польша

прегна
Линдавит



Құрамы: 1 капсуласының:
белсенді заттектері:
  Бета-каротин – А дəрумені   180 мкг  
  Холекальциферол- D дəрумені   5 мкг  
  DL-альфа-токоферола ацетат - Е дəрумені  12 мг   
  L-аскорбин қышқылы - С дəрумені   80 мг   
  Тиамин мононитраты - B1 дəрумені   1,1 мг   
  Рибофлавин - B2 дəрумені   1,4 мг   
  Никотинамид – ниацин   16 мг   
  Пиридоксин гидрохлориді - B6 дəрумені  1,4 мг    
  Птероилмоноглютаминді қышқыл – фолий қышқылы  400 мкг  
  Цианокобаламин - B12 дəрумені   2,5 мкг  
  D-биотин     50 мкг  
  Кальций D-пантотенаты – пантотен қышқылы  6 мг   
  Кальций бисглицинаты ** (Albical ™)   100 мг 
  Магний бисглицинаты **   50 мг
  Темір бисглицинаты** (Ferrochel ®)    14 мг
  Мырыш бисглицинаты**   10 мг
  Марганец бисглицинаты **   1 мг
  Мыс бисглицинаты**   1000 мкг
  Калий йодиді    200 мкг
  Мүкжидек жемістерінің сығындысы (ірі жемісті мүкжидек) 10 мг
 ** - ALBION® хелаттардың амин қышқылдары түріндегі жоғары сапалы минералдары 
қосымша заттектері: микрокристалдық целлюлоза (толтырғыш), магний стеараты (жабысуға қарсы заттектер), капсула (желатин,  бояғыш:
E171).
Қолдану аясы:
Линдавит прегна – тағамға биологиялық белсенді қоспа, құрамы бойынша дəрумендер мен минералдардың инновациялық, күрделі жəне кең 
кешенімен. Жүктілікті жоспарлайтын, жүкті жəне емізетін əйелдер үшін арнайы жасалған, хелаттық қосылыстар негізіндегі жеңіл сіңетін 
минералдық құрамбөліктер.
Линдавит прегнаның ерекшеліктері:
ББҚ минералдық құрамбөліктерінде минералдық қоспалардың фармацевтикалық нарығының үздігі – америкалық ALBION® компаниясы 
өндіретін хелаттық амин қышқылдарының аса сіңімді тамаша түрі бар.  
Бұл түрінде биоэлементтер асқазан-ішек жолдарынан жақсы сіңеді, толық мөлшерлемесінде сақталып, асқазанды тітіркендірмейді, хелат 
түріндегі мүмкін артық бөліктері организмнен шығарылады. Сонымен қатар, олар басқа минералдардың сіңірілуіне кедергі келтірмейді. 
Линдавит прегна жүктілікті жоспарлайтын жəне жүкті əйелдерге арналған дəруменді-минералдық кешен, құрамында FERROCHEL ® - амин 
қышқылдық хелаттар түріндегі темір бар. Құрамында темір бар ББҚ қолдану барысында іштің өтуі немесе қатуы, ауырсынуы секілді жанама 
əсерлер туындатуы мүмкін. Ал Ferrochel®  - темірдің ең жеңіл түрінің бірі, асқазан-ішек жолдарының жанама əсерлерін едəуір төмендетумен 
сипатталады, бұл ғылыми зерттеулерде дəлелденген. Ferrochel® құрамында темір бар дəстүрлі түрде қолданылатын ББҚ салыстырғанда жақсы 
көтерімді, бұл жүктілік кезінде аса маңызды.
џ Препараттың формуласына мүкжидектің табиғи сығындысы енген, бұл жүктілік кезінде ас қорыту жүйесінің мəселелерінің алдын алуға 

көмектеседі, сондай-ақ, несеп жолдарының жұқпасын жұқтыру қаупін азайтуға қабілетті (бұл ананың жыныстық ағзаларының  саулығы мен 
нəресте үшін аса маңызды).

џ А дəрумені иммундық жүйенің қалыпты қызмет етуін қолдайды жəне организмге жұқпалармен күресуге көмектеседі, терінің жағдайын 
жақсартады.

џ D дəрумені сүйек пен тістің қалыпты жағдайын қолдауға ықпал етеді, жасушалық бөліну үрдісінде маңызды роль атқарады. Сондай-ақ, ол 
бұлшық еттің жəне иммундық жүйенің қалыпты қызмет атқаруына көмектеседі.

џ E дəрумені жасушаларды тотығу күйзелісінен қорғауға ықпал етеді.
џ C дəрумені иммундық жүйенің қалыпты қызметіне ықпал етеді, жасушаларды тотығу күйзелісінен қорғайды. Сонымен қатар, сүйектің, 

шеміршектің, қызыл иек пен тістің қалыпты қызмет етуі үшін коллагеннің қалыпты түзілуіне ықпал етеді.
џ B1 дəрумені жүректің жəне жүйке жүйесінің қалыпты тонусына, метаболизмі мен қалыпты қызмет етуіне ықпал етеді.
џ B2 дəрумені жəне ниацин терінің қалыпты жағдайын қолдайды жəне шаршауды, қажуды азайтады.
џ B6 жəне B12 дəрумендері эритроциттердің қалыпты түзілуіне жəне жүйке жүйесінің қалыпты қызмет етуіне ықпал етеді.
џ Фолий қышқылы жүктілік кезінде аналық тіннің өсуіне ықпал етеді жəне жасушалық бөліну үрдісінде маңызды роль атқарады.
џ Биотин шаш пен терінің қалыпты жағдайын қолдауға ықпал етеді.
џ Пантотен қышқылы басқа дəрумендердің сіңірілуіне көмектеседі, жүйке жүйесіне жəне ішектің қимылына реттейтін əсер етеді.
џ Кальций – сүйек пен тістің саулығын қолдау үшін қажет.
џ Магний – шаршауды, қажуды азайтады, жүйке жүйесінің қалыпты қызмет етуіне ықпал етеді. Сонымен қатар, ақуыздың дұрыс түзілуіне 

көмектеседі жəне сүйек пен тістің саулығын қолдайды.
џ Темір эритроциттердің жəне гемоглобиннің қалыпты түзілуіне ықпал етеді жəне жасушалық бөліну үрдісінде маңызды роль атқарады.
џ Мырыш ДНҚ қалыпты түзілуіне жəне иммундық жүйенің қалыпты қызмет етуіне ықпал етеді.  Жасушалық  бөліну үрдісінде маңызды роль 

атқарады, сондай-ақ, терінің, тырнақ пен шаштың жақсы жағдайына ықпал етеді.
џ Марганец сүйекті қолдау үшін дəнекер тінінің түзілуіне ықпал етеді.
џ Мыс шаштың жəне терінің түсінің саулығын қолдауда маңызды роль атқарады.
џ Йод қалыпты танымдық қызметті қолдауға, қалқанша бездің қызметі мен гормондарының өндірілуіне ықпал етеді. 
Қолдану тəсілі:
Күніне  1 капсуладан, тағамнан кейін, соңынан судың үлкен мөлшерін ішіп, қабылдау қажет немесе дəрігердің ұсынысына сəйкес қабылдау қажет. 
Линдавит прегнаны  қабылдау ұзақтығы - 30 күн.
Тəуліктік мөлшерлемесінен асырмаңыз. Тағамға  биологиялық белсенді қоспа алуан түрлі жəне үйлесімді тамақтануды алмастыру үшін 
қолданылмайды. 
Алуан  түрлі жəне үйлесімді тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстану ұсынылады. 
Қарсы көрсетімдері:
џ ББҚ құрамбөліктерін жеке көтере алмау;
џ Осы ББҚ қатар бір мезгілде басқа дəрумендік препараттарды қолдану үшін дəрігермен кеңесу қажет.
Босатылу шарттары: рецептісіз.
Жарамдылық мерзімі: 24 ай.
Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.
Шығарылу түрі жəне қаптамасы:
Қаптамасында 30 капсуладан, мемлекеттік жəне орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулық қоса салынған.
Сақтау: құрғақ бөлмеде, бөлме температурасында, тығыз жабылған қаптамасында сақтау қажет.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз!

Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік №:
KZ.16.01.78.003.E.004870.09.15

ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАCЫН 
ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Тұтынушылардан шағым-талаптарды 
қабылдауға өкілетті ұйым:
«Cepheus Medical» ЖШС (Цефей Медикал)
050000, Алматы қ., Панфилов көшесі, 98 үй,
БО «OLD SQUARE», тел: +7 (727) 300 69 71,
e-mail: cepheusmedical@gmail.com
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