
1. Introdução
Para favorecer a fertilidade e optimizar a saúde materno-fetal, as mulheres que planeiam engravidar 
devem encontrar-se num adequado estado nutritivo e mantê-lo durante a gravidez.

2. O que é NATALBEN Preconceptivo?
NATALBEN Preconceptivo é um suplemento alimentar que, juntamente com a dieta, contribui para 
optimizar a saúde reprodutiva normal da mulher. Adicionalmente, ajuda a conseguir o estado 
nutricional adequado ao correcto desenvolvimento fetal.

NATALBEN Preconceptivo destina-se a mulheres que pretendam engravidar.

3. Qual a função dos principais componentes de NATALBEN Preconceptivo
Ácido fólico (vitamina B9) e vitamina B12: O ácido fólico é essencial para a multiplicação e divisão 
celular. Recomenda-se a suplementação com ácido fólico desde o planeamento da gravidez, pois 
favorece o seu desenvolvimento normal. A vitamina B12 intervém na divisão celular juntamente com 
o ácido fólico. 

Vitamina D: É necessária para que o cálcio seja absorvido correctamente e para a divisão celular 
normal. A sua suplementação à dieta ajuda a alcançar níveis adequadas de vitamina D.

Iodo: é necessário para o correcto desenvolvimento do feto. Recomenda-se a sua suplementação a 
mulheres desde o planeamento da gravidez pois favorece o correcto crescimento e desenvolvimento 
intelectual do feto.
É necessário para o funcionamento da tiróide e para a produção de hormonas tiroideias. Recomenda-se 
a sua suplementação a mulheres desde o planeamento da gravidez pois favorece o desenvolvimento 
neurológico e cognitivo do feto.

Zinco: Micronutriente com propriedades anti-oxidantes que intervém em numerosas funções 
fisiológicas. Entre outros, o zinco está implicado em processos normais de fertilidade e reprodução.

4. Composição
Componentes Por cápsula % DDR*

Ácido fólico 400 µg 200

Vitamina B12 2,5 µg 100

Vitamina D 5 µg 100

Iodo 150 µg 100

Zinco 10 mg 100
* DDR: dose diária recomendada

Suplemento alimentar



Ingredientes: Óleos e gorduras vegetais, gelatina, humidificante: glicerol (E422), estabilizador: cera 
amarela de abelha (E901), óxido de zinco, humidificante: sorbitol (E420), cianocobalamina (vitamina 
B12), ácido pteroilmonoglutâmico (ácido fólico), iodeto de potássio, colecalciferol (vitamina D), 
emulsionante: lecitina de soja (E322), maltodextrina, corante: Dióxido de titânio (E171), ácido 
carmínico (E120).

Contém lecitina de soja: ingrediente derivado da soja.
Sem açúcar. Sem glúten. 

5. Conselhos de utilização
-  Toma diária recomendada: tomar uma cápsula de NATALBEN Preconceptivo por dia com um copo 

de água.
-  NATALBEN Preconceptivo pode ser tomado por períodos prolongados.

6. Precauções
-  Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da 

formulação.
- Consumir de preferência antes do final do prazo de validade indicado na embalagem.
- Manter fora do alcance e da vista das crianças.
- Não exceder a dose diária recomendada.
-  Não deve ser utilizado como substituto de uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida 

saudável.
- Conservar em lugar fresco e seco.

Distribuído por:
Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda
Rua Consiglieri Pedroso, n.º 123
Queluz de baixo
2730-056 Barcarena


