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Як підтримати здоров’я та правильний розвиток дитини?
Дитина – це Твій найбільший скарб. Ви піклуєтеся про неї з перших хви- 
лин її життя. Докладаєте максимум зусиль, щоб забезпечити їй здорове
та щасливе дитинство. Спостерігаєте, як вона росте і змінюється щодня. 
Турбота про належний рівень необхідних поживних речовин – це 
перший подарунок, який Ви можете зробити Своїй дитині. 

Перші 1000 днів життя, від зачаття до другого дня народження, є най- 
важливішим періодом для здоров’я дитини. Саме тоді дитина найбільш 

інтенсивно розвивається. Формується центральна нервова система, мозок, зір та 
імунітет. Важливо, щоб у цей період в дитини не вичерпалися необхідні для її прави-
-льного розвитку поживні речовини. 

Твій Свідомий Вибір спричиняється до того, що вибираєш НАЙКРАЩЕ. 
Дякуємо, що обрали продукт Omegamed®. 
Omegamed® підтримує дітей у найважливіший період перших 1000 днів їхнього 
життя.

Значення DHA та вітаміну D для здоров’я та правильного розвитку 
дитини
DHA – те що найкраще з Омега-3 
DHA (докозагексаєнова кислота) є важливим будівельним компонентом нервових клі-
тин і сітківки ока. Кислота DHA сприяє правильному функціонуванню мозку.1 Вживан-
-ня докозагексаєнової кислоти підтримує правильний розвиток зору у немовлят до 
12 місяців.2 У зв'язку з великим значенням DHA у розвитку дитини та зареєстровані 
недоліки в харчуванні немовлят та дітей, у Польщі розроблено рекомендації щодо 
додаткового постачання цього інгредієнту.3-5

Тільки чиста DHA: відповідно до стандартів харчування немовлята та діти до 2 років 
повинні додатково отримувати тільки DHA. Суміш Омега-3 кислот (DHA + EPA, що
містяться, наприклад, в риб’ячому жирі) рекомендована тільки дітям старше 2 років.4

Вітамін D, також відомий як "сонячний вітамін" має багатосторонній та сприятливий 
вплив на здоров’я. Він сприяє правильному росту і розвитку кісток у дітей6 а також 
підтримці правильного функціонування імунної системи у дітей.7

Згідно з діючими рекомендаціями, кожна дитина повинна отримувати вітамін D з пер- 
ших днів життя, незалежно від режиму харчування (грудна суміш / суміші).8

Слід пам'ятати, що збалансоване харчування і правильний спосіб життя мають важли-
ве значення.

Походження має значення
Джерело DHA є дуже важливим. DHA рослинного походження з водоростей ідеально 
підходить для вагітних жінок, годуючих матерів, немовлят та дітей. Це підтверджу-
-ють фахівці в області гінекології,неонатології,педіатрії та харчування.5,9,10

„DHA, отримана з водоростей, характеризується гарантованою чистотою препарату 
та точно визначеним вмістом DHA [...] Крім того, DHA з водоростей є єдиною прийнят-
-ною формою DHA у США, що використовується в дитячих сумішах з огляду на 
численні дослідження, які підтверджують її безпечне використання”.10

Унікальна форма DHA, що міститься в продукті Omegamed® Baby+D
Типовим джерелом DHA є жирні морські риби. Риби отримують DHA, харчуючись 
морськими водоростями, які є первинним джерелом DHA.

Схема отримання DHA з типового джерела
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Увага! Морські риби можуть накопичувати шкідливі речовини, пов’язані із забруднен-
-ням водойм, такі як: ртуть, діоксини, поліхлоровані біфеніли (ПХБ). 

Продукт Omegamed® Baby+D містить чисту ідеальну DHA з природного середовища.
Цю DHA отримують безпосередньо з морських водоростей, вирощених у контрольо-
-ваних умовах, поза морськими резервуарами.

Схема отримання DHA з ідеального джерела
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Запатентований технологічний процес забезпечує відсутність контакту з потенційно 
небезпечними забруднювачами, що зустрічаються в природному середовищі, такими
як: діоксини, метилована ртуть, поліхлоровані біфеніли (ПХБ). 
Безпека DHA з водоростей (Life's DHA®) підтверджується багаторічною 
традицією її використання в дитячому харчуванні та в препаратах для 
вагітних жінок в інших країнах, як наприклад в США.

Твій Свідомий Вибір 

дієтична добавка
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Для немовлят з перших днів 
життя та дітей

Містить наступні активні 
інгредієнти:
DHA з водоростей (150 мг)

30 капсул twist-off
(місячний курс застосування 
препарату)

Для немовлят з перших днів 
життя та дітей

Містить наступні активні 
інгредієнти:
1. DHA з водоростей (150 мг)
2. Вітамін D (400 МО)

30 капсул twist-off
(місячний курс застосування 
препарату)
60 капсул twist-off
(2-х місячний курс застосування 
препарату)

Для немовлят старше 6 місяців 
та дітей

30 капсул twist-off
(місячний курс застосування 
препарату)

Містить наступні активні 
інгредієнти:
1. DHA з водоростей (150 мг)
2. Вітамін D (600 МО)

Omegamed® Baby Omegamed® Baby+D 0+ Omegamed® Baby+D 6m+

Інформація про продукти Omegamed® для немовлят та дітейІнформація про продукти Omegamed® для немовлят та дітей

Omegamed® Baby+D практична інформація
Рекомендована добова доза: 
1 капсула twist-off в день. Не перевищувати рекомендованої добової дози.

Спосіб застосування:  
кінчик капсули слід скрутити і відірвати. Якщо капсулу важко відкрити, відріжте її 
кінчик. Потім вичавіть вміст капсули на чайну ложку або додайте в невелику кількість 
їжі: молоко, зціджене молоко матері, кашу або суп. Для нейтралізації характерного 
запаху та смаку олії DHA рекомендується додати Omegamed® Baby+D. 
Не рекомендується вводити капсулу безпосередньо до рота дитини. Будьте обе- 
режні при введенні препарату, щоб дитина не проковтнула капсулу.   

Дієтичні добавки не використовувати як замінники повноцінного харчування. Слід 
пам'ятати, що збалансоване харчування і правильний спосіб життя мають важливе 
значення.

Не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів препарату.

Рекомендуємо також для дітей різного віку дієтичні добавки
Omegamed® Імунітет з апельсиновим смаком, що містять інгредієнти,

які сприяють правильному функціонуванню імунної системи.

Дізнайтеся на omegamed.pl яку додаткову користь можна отримати від продуктів Omegamed.

• СИРОП в пляшці

Для дітей старше 1 року1+

(DHA, вітамін D, вітамін C, мед)

Для дітей старше 3 років3+
• ПАСТИЛКИ для жування

• РІДИНА в пакетиках
(DHA, вітамін D)

(DHA, вітамін D, вітамін C, мед)

• СИРОП в капсулах для жування

Для дітей старше 5 років5+

(DHA, вітамін D, вітамін C, цинк)
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*Медичні заяви та література

Що вирізняє продукт Omegamed® Baby+D?
Продукт Omegamed® Baby+D був спеціально розроблений для немовлят та дітей для 
щоденного використання з перших днів життя. Його оптимальний склад створено за 
участю фахівців на основі найновіших медичних знань, підкріплених цінними наукови-
-ми дослідженнями.11,12

Omegamed® Baby + D – це унікальний препарат, завдяки якому ваша дитина отримує
подвійну користь: потрібну добову дозу DHA, що сприяє правильному функціонуванню 
мозку і  розвитку зору, та вітамін D, який сприяє правильному росту і розвитку кісток у 
дітей та підтримці належного функціонування імунної системи.

Продукт Omegamed® Baby+D містить унікальну форму DHA з водоростей.


