
Nýtt frá OptiBac Probiotics

For pregnancy

Góðgerlar sem sannað hafa gildi sitt 

í klinískum prófunum fyrir 

barnshafandi konur og mæður.

Þróað fyrir OptiBac Probiotics

– vinsælasta merki Bretlands                  

í góðgerlum

Nýtt
Júlí 2020

*Hitwise report on probiotic supplements January2020

Fyrir meðgöngu, brjóstajöf og 

eftir fæðingu 6+ mánuði



• Í flokki bætiefna hefur notkun góðgerla verið að aukast 

hlutfallsega hraðast og sér ekki enn fyrir endann á 

þeirri þróun (Euromonitor)

• Leitarniðurstöðum sem tengjast góðgerlum fjölgaði 

um 100% á veraldarvefnum á síðasta ári 

• Læknar og heilbrigðisstarfsfólk um heim allan mæla með 

notkun góðgerla á meðgöngu

• Með tilkomu For pregnancy eru góðgerlar nú fáanlegir á 

öllum vaxtar- og þroskaskeiðum barnsins. Að meðgöngu 

lokinni má mæla með For your baby, góðgerlum í 

dropaformi, sem er einnig nýtt hjá OptiBac, og For babies 

& children góðgerlum í skammtabréfum fyrir börn 12 

mánaða og eldri.

Framtíðin 

er björt

Neytendakannair OptiBac leiða í ljós:

• 75% þátttakenda vilja bætiefni sem ætluð er sérstaklega 

til notkunar á meðgöngu

• Þátttakendur eru reiðbúnir að fjárfesta í vörum sem 

stuðla að heilbrigði barna sinna

• Neytendur vilja í meiri mæli en áður vörur sem taka mið 

af þörfum út frá aldri þeirra eða barnanna þeirra og 

viðkomandi æviskeiði, s.s. vegna meðgöngu, fyrir 

ungabörn eða eldri borgara o.s.frv.

• Ónæmiskerfi og heilbrigði almennt skiptir mæður með 

nýfædd börn lang mestu máli

Niðurstöður 

neytendakannana

„Eftirspurn eftir góðgerlum fyrir meðgöngu hefur farið stöðugt vaxandi á síðastliðnum tveimur árum. Við tókum viðtöl við 

mæður, til að fá skýrari mynd af helstu umkvörtunum á meðgöngunni og þeim áhyggjum sem þær hafa af ófæddu barni 

sínu. Niðurstöðurnar voru hafðar til hliðsjónar við þróun á bætiefni, sem byggir á einhverjum best rannsökuðu vinveittum 

bakteríum í þarmaflóru vanfærra kvenna.

Rannsóknir sýna að þessi einstaka samsetning styður gott heilsufar hjá móður bæði á meðgöngu og að fæðingu 

lokinni, hvað áhyggjur, kvíða og þunglyndi varðar og einnig í tengslum við hægðir og heilbrigði legganga. Þá hafa 

rannsóknir leitt í ljós að þessi sérhæfða samsetning einnig styrkir starfsemi ónæmiskerfi hins ófædda barns. Með 

hliðsjón af því álagi sem nútíma neysluvenjur hafa í för með sér fyrir heilbrigði þarmaflórunnar, erum við stolt af þeim 

stuðningi sem við getum nú veitt mæðrum sem vilja búa sem allra best í haginn fyrir barnið.“ 

Dr Kate Stephens, sérfræðingur í örverulíffræði þarma , OptiBac Probiotics

Besta samsetningin fyrir 

meðgöngu
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• Marktækt betri niðurstöður úr mælingum á 

fæðingarkvíða og fæðingarþunglyndi.

• Dregur úr líkum á myndun 

meðgöngusykursýki.

Áhætta tengd meðgöngu:1

Heilbrigði þarma:

Marktæk aukning á starfsemi meltingarfæra hjá 

þeim sem glíma við hægðartregðu. Vinveittar 

bakteríur styrkja starfsemi meltingarfæra og 

upptöku næringarefna.
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Ónæmiskerfi

Sýnt hefur verið fram á að immune markers fjölgar í 

bæði brjóstamjólk og blóðflæði um naflastreng, sem 

styður við ónæmiskerfi barnsins. Styrkir einnig 

ónæmiskerfi móður á meðgöngunni.

3

Heilbrigði í leggöngum:

Styrkir heilbrigði legganga. Batalíkur vegna bakteríu-

og sveppasýkinga jukust og líkur á endurteknum 

sýkingum minnkuðu í samanburðarrannsókn.

4

Hvert hylki inniheldur 12 milljarða af góðgerlum, þ.m.t. 

Lactobacillus rhamnosus HN001, Lactobacillus acidophilus  

La-14® og Bifidobacterium lactis HN019

Inniheldur góðgerla sem hafa verið klinísk 

rannsakaðir meðan á meðgöngu og brjóstagjöf 

stendur

Hentar með brjóstagjöf og 6+ mánuði eftir fæðingu

Hylki sem eru auðveld í inntöku

30 hylki | Ein-á-dag

Vegan Gluten  

Free

No artificial

colours

Suitable for  

breastfeeding

Innihald í 

For pregnancy

Hvernjr eru 

kostirnir?



Mæltu með þessu 

örugga og vel 

rannsakaða 

bætiefni við allar 

konur sem eiga 

von á sér

For professional use only

Ef þú ert með spurningar 

sendu okkur póst á:

international@wrenlabs.com

©Wren LaboratoriesLtd

Niðurstöður:

Marktækt færri glímdu við þunglyndi og 

kvíða af þeim konum sem tóku góðgerla í 

samanburði við þær sem fengu lyfleysu

Af þeim sem fengu góðgerla, greindust

helmingi færri konur með kvíða í samanburði

við þær sem fengu lyfleysu

L. rhamnosus HN001 við fæðingarþunglyndi og 

kvíða

Samanburðarrannsókn (RCT) á 380 vanfærum konum, 

þar sem annar helmingurinn fékk L. rhamnosus 

HN001 góðgerla en hinn lyfleysu á meðgöngunni og 

6 fyrstu mánuðina eftir fæðingu. Þátttakendur vissu 

ekki hvorum hópi hver og ein tilheyrði.
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Þunglynd

Lyfleysa HN001
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Rannsóknarniðurstöður
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