
Femibion® 0 Planowanie ciąży zaspokaja 
szczególne zapotrzebowanie na foliany 
w okresie planowania ciąży*

Ciąża jest to bardzo ważny okres 
w życiu kobiety – i jest początkiem 
nowego życia. Dlatego należy się do niej 
starannie przygotować. 
Femibion® 0 Planowanie ciąży dos-
tarcza starannie dobranych składników 
odżywczych, a wśród nich niezmiernie 
ważnych folianów (kwas foliowy i  
 L-metylofolian wapnia (Metafolin®),  
który jako uzupełnienie zróżnicowanej 
diety będzie wspierał Cię w tym  
kluczowym okresie przygotowawczym.
Cewa nerwowa dziecka zamyka się 
między 22. a 28. dniem po zapłodnieniu. 
Z tej struktury rozwija się mózg i rdzeń 
kręgowy. Ponieważ na tym bardzo 
wczesnym etapie ciąża pozostaje często 
nierozpoznana, kobieta powinna starać 
się przyjmować odpowiednie ilości 
folianów już od momentu, gdy zaczyna 
planować zajście w ciążę. Ofi cjalne 
zalecenia podają, że kwas foliowy należy 
zacząć suplementować co najmniej 
miesiąc przed zajściem w ciążę.
*Stosowanie suplementacji kwasu folio-
wego zwiększa stężenie folianów 
w organizmie matki. Niski poziom 
folianów u matki jest czynnikiem 
ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej u 
rozwijającego się płodu. Korzystny efekt 
występuje w przypadku codzienne-
go uzupełniającego spożycia dawki 
wynoszącej 400 μg kwasu foliowego 
przez co najmniej jeden miesiąc przed i 
maksymalnie trzy miesiące po zajściu 

w ciążę. Związek niskiego poziomu 
folianów u matki z czynnikiem ryzyka 
występowania  wad cewy nerwowej 
został naukowo udowodniony. Ponieważ 
istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju 
choroby, zmiana jednego z nich może 
wywierać korzystny efekt lub nie.
*foliany (kwas foliowy i Metafolin®) 
przyczyniają się również do 
prawidłowego wytwarzania krwi, 
podziałów komórkowych i wzrostu 
tkanek matczynych (w tym łożyska) w 
czasie ciąży. Łożysko przekazuje 
nienarodzonemu dziecku wszystkie 
niezbędne mu składniki odżywcze.
Kwas foliowy, aby być aktywny biologic-
znie, musi zostać przekształcony 
w organizmie do aktywnego folianu. 
Metafolin® (L-metylofolian wapnia) jest 
to już aktywna postać folianu, którą or-
ganizm może natychmiast wykorzystać.
Femibion® zawiera zarówno kwas 
foliowy jak i Metafolin®, dostarczając 
organizmowi szczególnego połączenia 
tych dwóch źródeł folianu.
Femibion® 0 Planowanie ciąży zawiera 
również pięć innych witamin i jod.
Femibion® 0 Planowanie ciąży to 
produkt bezglutenowy, nie zawiera 
laktozy i żelatyny.

Proszę pamiętać:
Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Dla zdrowia ważna jest zblilanso-
wana dieta oraz zdrowy tryb życia. Nie 
należy przekraczać zalecanej dziennej 
porcji do spożycia (jedna tabletka 
dziennie). Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla małych dzieci.
Wielkości opakowań
Femibion® 0 Planowanie ciąży jest 
dostępny w opakowaniu na 4 tygodnie 
(28 tabletek).

Planowanie ciąży
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Pomaga przygotować się do ciąży*

Gdy zaczyna się ciąża
Z chwilą potwierdzenia ciąży zalecamy 
przejście na Femibion® 1 Wczesna ciąża, 
który zapewni odpowiednie ilości folianów 
w tym kluczowym okresie. Dostarcza 
on również innych starannie dobranych 
składników, w tym witaminy D3, jodu, 9 
innych witamin (w tym witamin B, C i E), 
selenu, żelaza i choliny.

Do 13. tygodnia ciąży najważniejsze 
narządy dziecka są już uformowane i 
zaczyna się faza szybkiego wzrostu. Na 
okres 2. i 3. trymestru ciąży (od 13. do  
40. tygodnia) zalecamy więc przejście na 
Femibion® 2 Ciąża. Po urodzeniu dziecka 
zalecamy przejście na Femibion® 3 
Karmienie piersią. Femibion® 2 i Femibion®

3 dostarczają starannie dobranych 
składników odżywczych, w tym kwasu 
dokozaheksaenowego (DHA), wielonienasy-
conego kwasu tłuszczowego omega-3, 
który odgrywa ważną rolę strukturalną i 
czynnościową w siatkówce i mózgu.
*Spożycie DHA przez matkę przyczynia 
się do prawidłowego rozwoju mózgu i 
oczu płodu oraz niemowlęcia karmionego 
piersią. Korzystne działanie występuje 
w przypadku spożywania 200 mg DHA 
dziennie ponad zalecane dzienne spożycie 
kwasów tłuszczowych omega-3 dla 
dorosłych, tj. 250 mg (DHA i EPA).

Femibion® 0 Planowanie ciąży 
dostarcza następujących 
składników odżywczych:

jest to witamina B przekształcana  
w organizmie do aktywnej formy 
folianu. Foliany przyczyniają się do 
prawidłowego wytwarzania krwi, 
podziałów komórek i wzrostu tka-
nek matczynych.

(L-metylofolian wapnia) jest to 
bezpośrednio dostępna postać 
folianu, której organizm nie musi 
przekształcać przed wykorzy-
sta-niem. Metafolin® jest to zare-
jestrowany znak towarowy fi rmy 
Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.

Przyczynia się do prawidłowego 
wytwarzania hormonów tarczycy 
i prawidłowego funkcjonowania 
tarczycy.

Przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania układu immunolo-
gicznego i odgrywa ważną rolę 
w podziałach komórkowych.

+ KWAS FOLIOWY 

+ METAFOLIN®

+ WITAMINA D3

+ JOD

Więcej istotnych informacji na  
temat ciąży można znaleźć na 
stronie: www.femibion.com.
Czekamy na Twoją wizytę na tej 
stronie.

SUPLEMENT DIETY

NOWY
SKŁAD

Wczesna ciąża | 1.-12. tydzień
Pomaga zaspokoić szczególne potrzeby matki i 
dziecka we wczesnym okresie ciąży*

Kwas foliowy + L-metylofolian 
wapnia (Metafolin®) + inne witaminy,

minerały i cholina

SUPLEMENT DIETY

Ciąża | 13.-40. tydzień
Pomaga zaspokoić szczególne potrzeby matki 
i dziecka w czasie ciąży*

inne witaminy, 
minerały i luteina+ DHA+inne witaminy, inne witaminy, 
minerały i luteinaminerały i luteina++Kwas foliowy + L-metylofolian

wapnia (Metafolin®)

NOWY
SKŁAD

SUPLEMENT DIETY

Karmienie piersią
Zaspokaja szczególne potrzeby matki i 
dziecka w okresie karmienia piersią*

Kwas foliowy + L-metylofolian
wapnia (Metafolin®)

wapń i inne minerały, 
witaminy, luteina i cholina

+ DHA+

NOWOŚĆ

SUPLEMENT DIETY



Porady i informacje dotyczące starań 
o dziecko
Jeśli Ty i Twój partner podjęliście 
decyzję, że chcecie starać się o dziecko, 
prawdopodobnie macie nadzieję na to, 
że szybko zajdziesz w ciążę. Może się 
jednak zdarzyć, że będziecie musieli 
poczekać na to nawet rok, niektóre pary 
potrzebują jeszcze więcej czasu.

Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę 
w czasie jednego cyklu miesiączko-
wego wynosi zwykle około 30 %, jeśli 
do współżycia dochodzi w dni płodne.

Spośród wszystkich kobiet 
starających się o dziecko:

- około 68 % zajdzie w ciążę po  
  3 miesiącach starań, 
- około 81 % w ciągu 6 miesięcy, 
- około 92 % w ciągu roku.

Pamiętając o tym, zachowaj spokój i 
nie martw się, jeśli ciąża nie pojawia się 
natychmiast – jest to prawdopodobnie 
najważniejsza rada dla Ciebie, gdy sta-
rasz się o dziecko.

Poza tym możesz wziąć pod uwagę 
następujące rady:

Ważny jest odpowiedni moment 
Regularny seks bez zabezpieczenia 
zwiększa Twoje szanse, ale prawdopo-
dobieństwo zajścia w ciążę jest dużo 
większe w dni płodne. Ten okres trwa 
jednak krótko. Dlatego warto znać swój 
cykl owulacyjny, aby lepiej zidentyfiko-
wać dni płodne. Pomocne mogą okazać 
się narzędzia planowania płodności – 
jedno z nich możesz znaleźć na stronie 
Femibion® (www.femibion.com). 
Kiedy już wiesz, kiedy są Twoje dni 
płodne, możesz zaplanować intymne 
chwile ze swoim partnerem. Najlepszy 
czas to 1-2 dni przed owulacją, dzień 
owulacji i 1 dzień po owulacji.

Unikaj stresu 
Poza odpowiednim momentem, duży 
wpływ na zapłodnienie ma poziom 
stresu. Pamiętając o tym staraj się być 
odprężona. Staraj się nie naciskać na 
siebie ani na swojego partnera. Zacznij 
uprawiać sport, zajmij się jogą lub 
wychodź na długie spacery. Ważna jest 
też odpowiednia ilość snu i regularny tryb 
życia. To wszystko pomaga zredukować 
stres i utrzymać regularny cykl  
owulacyjny.

Zwracaj uwagę na dietę 
Jeśli wcześniej nie zwracałaś uwagi na 
to, jak się odżywiasz, teraz jest dobry 
moment, aby zacząć to robić. Utrzyma-
nie prawidłowego poziomu składników 
odżywczych przed zapłodnieniem 
zapewni Tobie i Twojemu dziecku 
najlepszy start. Potrzebujesz ważnych 
substancji odżywczych, w tym folianu 
– a więc przygotuj się do ciąży stosując 
zdrową, dobrze zbilansowaną dietę 
złożoną ze świeżych owoców i warzyw 
oraz pełnych ziaren. Pozwalaj sobie na 
kofeinę w umiarkowanych ilościach – nie 
więcej niż 1-2 filiżanki kawy dziennie. 
Unikaj alkoholu i nikotyny. To dobry 
moment, aby rzucić palenie. Co więcej, 
również przyszły tata powinien się 
zdrowo odżywiać w czasie gdy staracie 
się o dziecko. 

Dbaj o prawidłową wagę ciała 
Nadwaga lub niedowaga mogą utrudniać 
zajście w ciąże, a więc najlepiej utrzymy-
wać wagę w prawidłowym zakresie.

Ostatnia, choć nie mniej ważna, rada 
dotyczy konsultacji z ginekologiem 
w celu omówienia swoich planów.  
Wskazana może być wizyta u gine-
kologa celem sprawdzenia ogólnego 
stanu zdrowia przed planowanym 
zajściem w ciążę. Lekarz udzieli Ci 
dodatkowych wskazówek i informacji. 

Nawet jeśli prowadzisz zdrowy tryb 
życia i przestrzegasz zaleceń lekars-
kich, może się zdarzyć, że nie od razu 
zajdziesz w ciążę. Zapłodnienie zależy 
od wielu czynników i nie na wszystkie 
z nich masz bezpośredni wpływ. 
Staraj się być cierpliwa i ciesz się tym 
wyjątkowym czasem w swoim życiu.
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