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

pomagają utrzymać prawidłową 
przemianę energii i prawidłowe 
funk-cjonowanie układu nerwowego.

zmniejszyć uczucie zmęczenia i 
znużenia.

wspomagają prawidłowe funkcjonowa-
nie układu immunologicznego.

pomaga chronić komórki przed stre-
sem oksydacyjnym.

przyczyniają się do prawidłowego funk-
cjonowania układu immunologicznego 
i odgrywają ważną rolę w podziałach 
komórkowych.

wspomagają prawidłową przemianę 
energii przyczyniają się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia.

Wspiera Ciebie i Twoje dziecko* od 
13. tygodnia ciąży do porodu, jako 
uzupełnienie zróżnicowanej diety

Przed 13. tygodniem ciąży dziecko 
wchodzi w fazę intensywnego wzrostu. 
W tym momencie zalecamy przejście 
na Femibion® 2. Ten suplement diety 
dostarcza m.in. folianów i DHA.
*Foliany nadal pełnią ważną rolę
w zaawansowanej ciąży, gdyż 
przyczyniają się do wzrostu tkanek 
matczynych (np. łożyska). Łożysko 
przekazuje dziecku wszystkie 
niezbędne mu składniki odżywcze. 
Dlatego należy starać się zapewniać 
odpowiednią podaż folianu przez całą 
ciążę.
Foliany w Femibion® 2 obejmują kwas 
foliowy i L-metylofolian wapnia 
(Metafolin®). Metafolin® jest to 
bezpośrednio dostępna postać folianu, 
której organizm nie musi przekształcać 
przed wykorzystaniem.
*Spożycie DHA przez matkę przyc-
zynia się do prawidłowego rozwoju 
mózgu i oczu płodu oraz niemowlęcia 
karmionego piersią. Korzystne 
działanie występuje w przypadku 
spożywania 200 mg DHA dziennie po-
nad zalecane dzienne spożycie kwasów 
tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, 
tj. 250 mg (DHA i EPA).
Oprócz folianów i DHA, Femibion® 2 
zawiera inne starannie dobrane 
składniki: 10 witamin, w tym witaminę 
D, oraz jod, żelazo, selen, magnez, cynk 
i luteinę. 
Magnez przyczynia się do prawidłowej
przemiany energii i pomaga zmniejszyć 

uczucie zmęczenia i znużenia.
Femibion® 2 zawiera kwas tłuszczowy 
omega-3 DHA i luteinę w dodatkowej 
kapsułce. Luteina nadaje kapsułce 
charakterystyczny kolor. 
Być może zdecydujesz się karmić 
swoje dziecko piersią. Karmienie piersią 
sprzyja nawiązaniu z dzieckiem bardzo 
bliskiej więzi, dostarcza też dziecku 
niezbędnych składników odżywczych.
Po porodzie zalecamy przejście na 
Femibion® 3 Karmienie piersią.

W czasie karmienia piersią zwiększa się 
zapotrzebowanie w diecie na niektóre 
składniki odżywcze. Na przykład, należy 
zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
zapewnić odpowiednią podaż kwasu 
tłuszczowego omega-3 DHA, który 
wspomaga prawidłowy rozwój mózgu 
i oczu u karmionego piersią dziecka. W 
związku z tym zaleca się przyjmowanie 
dodatkowych 200 mg DHA ponad 
zalecaną u dorosłych podaż kwasów 
omega-3 (DHA i EPA) 250 mg dziennie.

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 plus 
jedna kapsułka dziennie). Przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla małych 
dzieci.
Wielkości opakowań
Femibion® 2 Ciąża jest dostępny w 2  
rodzajach opakowań różniących się 
wielkością: opakowanie na 4 tygodnie  
(28 tabletek i 28 kapsułek), opakowanie  
na 8 tygodni (56 tabletek i 56 kapsułek).

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

Femibion® 2 Ciąża (od 13. do 40. 
tygodnia) dostarcza następujących 
składników odżywczych:

jest to witamina B przekształcana w 
organizmie do aktywnej formy. Foliany 
przyczyniają się do prawidłowego 
wytwarzania krwi, podziałów 
komórkowych i wzrostu tkanek 
matczynych w czasie ciąży.

(L-metylofolian wapnia) jest to bezpo-
średnio dostępna postać folianu, 
której organizm nie musi przekształcać 
przed wykorzystaniem. Metafolin® jest 
to zarejestrowany znak towarowy fi r-
my Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.

jest to karotenoid obecny w niektó- 
rych roślinach, między innymi w 
wielu warzywach i owocach. Nadaje 
kapsułce charakterystyczny kolor.

czyli kwas dokozaheksaenowy, jest to 
kwas tłuszczowy omega-3, który odgrywa 
szczególną rolę w czasie ciąży i karmienia 
piersią. 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).*
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+ LUTEINA
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+ KWAS FOLIOWY 

+ WITAMINA E
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SUPLEMENT DIETY

Ciąża | Od 13. do 40. tygodnia

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



Ogólne informacje na temat kluczowych 
etapów rozwojowych w czasie ciąży.

TYDZIEŃ CIĄŻY

8. TYDZIEŃ
Prawdopodobnie w czasie badania 
USG będziesz mogła usłyszeć bicie 
serca swojego dziecka.

12. TYDZIEŃ
Twoje dziecko może zacząć ssać 
kciuk.

18. TYDZIEŃ
Dziewczynka czy chłopiec? Być może 
lekarz lub położna będą mogli już to 
powiedzieć.

20. TYDZIEŃ
Główka, włosy i zęby Twojego dzie-
cka nadal rosną. 

26. TYDZIEŃ
Od czasu do czasu możesz poczuć, 
jak Twoje dziecko się porusza. Może 
mieć czkawkę i uczy się oddychać.

28. TYDZIEŃ
Twoje dziecko ma otwarte oczy i 
zaczyna mrugać. Jedyne co potrafi  
odróżnić to światło i ciemność.

32. TYDZIEŃ
Twojemu dziecku wyrastają maleńkie 
paznokcie na palcach rąk i stóp.

Wzrost i waga dziecka w poszczególnych tygodniach ciąży:*

a 12. tydzień około 5 - 6 cm, około 15 - 20 g

b 22. tydzień około 26 - 31 cm, około 400 - 600 g

c 27. tydzień około 31 - 38 cm, około 650 - 1200g

d 37. tydzień około 44 - 51 cm, około 2300 - 3500 g
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*  Każda ciąża jest inna. Przedstawione tutaj dane opierają się na średnich wartościach. Nie martw się, jeśli rzeczywisty wzrost 
i waga Twojego dziecka są nieco inne.
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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


