
 Skład pierwsza klasa
ŻelazoWitamina D3JodFolianyDHA

Kwas 
dokozaheksaenowy 

(DHA)

Suplementy diety. Zawierające składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie mają właściwości leczniczych.

Zastosowanie

DuphaVit Pregna jest suplementem diety przeznaczonym dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Ciąża i laktacja to bardzo ważne okresy w życiu kobiety. Procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie 
przyszłej mamy zmieniają potrzeby żywieniowe, zwiększa się zapotrzebowanie na niektóre witaminy 
i składniki mineralne. Dobranie odpowiedniej diety jest kluczowe dla zdrowia i samopoczucia ciężarnej oraz 
rozwijającego się płodu.

Składniki

Olej rybi, żelatyna wołowa, olej sojowy uwodorniony, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja 
zagęszczająca (wosk pszczeli żółty), żelazo elementarne, emulgator (lecytyna sojowa), przeciwutleniacz 
(mieszanina tokoferoli), substancja zagęszczająca (dwutlenek krzemu), barwniki (tlenki i wodorotlenki żelaza), 
foliany (L-metylofolian wapnia), jodan potasu, witamina D (cholekalcyferol).

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, po posiłku.

Ostrzeżenia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie 
zbilansowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Nie należy stosować w przypadku 
uczulenia na którykolwiek ze składników.

Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania 
z lekarzem lub farmaceutą.

Warunki przechowywania

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i nienasłonecznionym miejscu, 
w temperaturze pokojowej, 15-25ºC, w oryginalnym opakowaniu.

Wyprodukowano w Polsce dla:  
Mylan EPD Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21 B 
02-676 Warszawa

Zastosowanie

DuphaVit Start jest suplementem diety rekomendowanym dla kobiet planujących ciążę i będących w ciąży 
– szczególnie w I trymestrze ciąży. Ciąża to bardzo ważny okres w życiu kobiety. Procesy fizjologiczne 
zachodzące w organizmie przyszłej mamy zmieniają potrzeby żywieniowe, zwiększa się zapotrzebowanie 
na niektóre witaminy i składniki mineralne. Dobranie odpowiedniej diety jest kluczowe dla zdrowia 
i samopoczucia ciężarnej oraz rozwijającego się płodu.

Składniki

Olej rybi (źródło kwasu DHA), żelatyna wołowa, olej sojowy uwodorniony, substancja utrzymująca wilgoć 
(glicerol), substancja zagęszczająca (wosk pszczeli żółty), emulgator (lecytyna sojowa) przeciwutleniacz 
(mieszanina tokoferoli), substancja zagęszczająca (dwutlenek krzemu), barwniki (tlenki i wodorotlenki żelaza, 
dwutlenek tytanu), foliany (L-metylofolian wapnia), jod (jodan potasu), witamina D (cholekalcyferol). 

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, po posiłku.

Ostrzeżenia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie 
zbilansowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Nie należy stosować w przypadku 
uczulenia na którykolwiek ze składników.

Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania 
z lekarzem lub farmaceutą.

Warunki przechowywania

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i nienasłonecznionym miejscu, 
w temperaturze pokojowej, 15-25ºC, w oryginalnym opakowaniu.

Wyprodukowano w Polsce dla:  
Mylan EPD Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21 B 
02-676 Warszawa

Składniki Duphavit PregnaZawartość w 1 kapsułce (zalecana porcja dzienna)

Olej rybi, w tym:

DHA – kwas dokozaheksaenowy

338 mg

250 mg

Żelazo14 mg (100% RWS*)

Jod200 μg (133% RWS*)

Foliany400 μg (200% RWS*)

Witamina D – cholekalcyferol50 μg (2000 j.m.) (1000% RWS*)
* % realizacji referencyjnej wartości spożycia

Składniki Duphavit PregnaZawartość w 1 kapsułce (zalecana porcja dzienna)

Olej rybi, w tym:

DHA – kwas dokozaheksaenowy

338 mg

250 mg

Jod200 μg (133% RWS*)

Foliany400 μg (200% RWS*)

Witamina D – cholekalcyferol50 μg (2000 j.m.) (1000% RWS*)
* % realizacji referencyjnej wartości spożycia



Rekomendowana suplementacja DHA dla kobiet w ciąży  
i karmiących piersią
100–200 mg DHA na dobę ponad rekomendowane dzienne spożycie 

tłuszczów (EPA+DHA) 250 mg na dobę2.

• Spożycie przez matkę DHA przyczynia się do prawidłowego rozwoju 
mózgu płodu i niemowląt karmionych piersią (0,2 g DHA dodatkowo  

do zalecanego dziennego spożycia kwasów tłuszczowych omega-3  

(EPA + DHA) dla dorosłych, czyli 0,25 g dziennie)1.

• Spożywanie przez matkę DHA przyczynia się do prawidłowego rozwoju 
oczu płodu i niemowląt karmionych piersią (0,2 g DHA dodatkowo  

do zalecanego dziennego spożycia kwasów tłuszczowych omega-3  

(EPA + DHA) dla dorosłych, które wynosi 0,25 g dziennie)1.

1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r.
2. Jarosz M. et al. Normy żywienia dla populacji Polski. Tłuszcze s. 56–87. Instytut Żywności i Żywienia. 2017.   

https://ncez.pl/upload/normy-zywienia-dla-populacji-polski-2017.pdf. Dostęp: 12.12.2019 r.

Zawartość kwasu dokozaheksaenowego (DHA)  
w wybranych gatunkach ryb świeżych2

Nazwa produktu Zawartość DHA (g/100 g produktu)

Łosoś 2,15

Pstrąg tęczowy 1,76

Makrela 1,12

Tuńczyk 0,68

Śledź 0,62

Węgorz 0,57

Halibut biały 0,37

Morszczuk 0,32

Pstrąg strumieniowy 0,29



 Skład pierwsza klasa
Żelazo Witamina D3 Jod Foliany DHA

Kwas 
dokozaheksaenowy 

(DHA)

Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.

Zastosowanie

DuphaVit Pregna jest suplementem diety przeznaczonym dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Ciąża i laktacja to bardzo ważne okresy w życiu kobiety. Procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie 
przyszłej mamy zmieniają potrzeby żywieniowe, zwiększa się zapotrzebowanie na niektóre witaminy 
i składniki mineralne. Dobranie odpowiedniej diety jest kluczowe dla zdrowia i samopoczucia ciężarnej oraz 
rozwijającego się płodu.

Składniki

Olej rybi, żelatyna wołowa, olej sojowy uwodorniony, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja 
zagęszczająca (wosk pszczeli żółty), żelazo elementarne, emulgator (lecytyna sojowa), przeciwutleniacz 
(mieszanina tokoferoli), substancja zagęszczająca (dwutlenek krzemu), barwniki (tlenki i wodorotlenki żelaza), 
foliany (L-metylofolian wapnia), jodan potasu, witamina D (cholekalcyferol).

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, po posiłku.

Ostrzeżenia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie 
zbilansowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Nie należy stosować w przypadku 
uczulenia na którykolwiek ze składników.

Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania 
z lekarzem lub farmaceutą.

Warunki przechowywania

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i nienasłonecznionym miejscu, 
w temperaturze pokojowej, 15-25ºC, w oryginalnym opakowaniu.

Wyprodukowano w Polsce dla:  
Mylan EPD Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21 B 
02-676 Warszawa

Zastosowanie

DuphaVit Start jest suplementem diety rekomendowanym dla kobiet planujących ciążę i będących w ciąży 
– szczególnie w I trymestrze ciąży. Ciąża to bardzo ważny okres w życiu kobiety. Procesy fizjologiczne
zachodzące w organizmie przyszłej mamy zmieniają potrzeby żywieniowe, zwiększa się zapotrzebowanie 
na niektóre witaminy i składniki mineralne. Dobranie odpowiedniej diety jest kluczowe dla zdrowia
i samopoczucia ciężarnej oraz rozwijającego się płodu.

Składniki

Olej rybi (źródło kwasu DHA), żelatyna wołowa, olej sojowy uwodorniony, substancja utrzymująca wilgoć 
(glicerol), substancja zagęszczająca (wosk pszczeli żółty), emulgator (lecytyna sojowa) przeciwutleniacz 
(mieszanina tokoferoli), substancja zagęszczająca (dwutlenek krzemu), barwniki (tlenki i wodorotlenki żelaza, 
dwutlenek tytanu), foliany (L-metylofolian wapnia), jod (jodan potasu), witamina D (cholekalcyferol). 

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, po posiłku.

Ostrzeżenia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie 
zbilansowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Nie należy stosować w przypadku 
uczulenia na którykolwiek ze składników.

Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania 
z lekarzem lub farmaceutą.

Warunki przechowywania

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i nienasłonecznionym miejscu, 
w temperaturze pokojowej, 15-25ºC, w oryginalnym opakowaniu.

Wyprodukowano w Polsce dla:  
Mylan EPD Sp. z o.o. 
ul. Postępu 21 B 
02-676 Warszawa

Składniki Duphavit Pregna Zawartość w 1 kapsułce (zalecana porcja dzienna)

Olej rybi, w tym:

DHA – kwas dokozaheksaenowy

338 mg

250 mg

Żelazo 14 mg (100% RWS*)

Jod 200 μg (133% RWS*)

Foliany 400 μg (200% RWS*)

Witamina D – cholekalcyferol 50 μg (2000 j.m.) (1000% RWS*)
* % realizacji referencyjnej wartości spożycia

Składniki Duphavit Pregna Zawartość w 1 kapsułce (zalecana porcja dzienna)

Olej rybi, w tym:

DHA – kwas dokozaheksaenowy

338 mg

250 mg

Jod 200 μg (133% RWS*)

Foliany 400 μg (200% RWS*)

Witamina D – cholekalcyferol 50 μg (2000 j.m.) (1000% RWS*)
* % realizacji referencyjnej wartości spożycia




