
Od 13. tygodnia ciąży

Ciąża  
& Karmienie piersią2

 dni

Zaspokaja szczególne potrzeby przyszłych
 mam** i ich dzieci*** podczas ciąży

 i karmienia piersią.

ZAWIERA 
WITAMINĘ D3

Natal 2 PLUSSUPLEMENT DIETY

Wskazówka:
Więcej ważnych informacji i wskazówek 
znajdziesz na: www.przyszlamama.pl,   
www.femibion.com/pl
 Zapraszamy!

30
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Do końca 12. tygodnia ciąży
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Zaspokaja szczególne potrzeby przyszłych mam**
od pierwszego tygodnia ciąży.

®

ZAWIERA 
WITAMINĘ D3

Natal 1SUPLEMENT DIETY

Wielkość opakowania:
Femibion 0 Planowanie ciąży jest dostępny w 
opakowaniu wystarczającym na 4 tygodnie 
stosowania (28 tabletek).

Podczas ciąży:
W momencie potwierdzenia ciąży zalecamy 
rozpoczęcie stosowania preparatu Femibion 
Natal 1, który wspiera organizm w tym 
ważnym okresie życia. Femibion Natal 1 
zapewnia ciągłą podaż odpowiedniej ilości 
kwasu foliowego. A także dostarcza starannie 
dobrane witaminy takie jak witamina B1, 
witamina C, biotyna.

Do 13. tygodnia organizm dziecka jest już 
w pełni ukształtowany i rozpoczyna fazę 
intensywnego wzrostu. Zalecamy wówczas 
rozpoczęcie stosowania preparatu Femibion 
Natal 2 PLUS.
Preparat ten oprócz starannie dobranych 
składników odżywczych obecnych w 
preparacie Femibion Natal 1 zawiera również 
DHA, czyli wielonienasycony kwas tłuszczowy 
omega-3. Spożycie DHA przez matkę przyczy-
nia 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 zaspokaja 
szczególne zapotrzebowanie na foliany 
w okresie planowania ciąży.*

Ciąża to ważny czas w życiu każdej kobiety 
i podstawa dla nowego życia. Dlatego 
powinna być zaplanowana ze szczególną 
troską. Femibion 0 Planowanie ciąży 
dostarcza starannie dobrane składniki 
odżywcze, przede wszystkim foliany 
(kwas foliowy oraz L-metylofolian wapnia 
- Metafolin®), które, jako uzupełnienie 
urozmaiconej diety, mogą  pomóc w tym 
ważnym okresie.

Zamknięcie cewy nerwowej dziecka 
odbywa się już między 22 a 28 dniem 
po zapłodnieniu. Powstają z niej mózg i 
rdzeń kręgowy. Ponieważ ciąża jest często 
niewykryta w tym wczesnym etapie, należy 
zapewnić odpowiednią podaż kwasu 
foliowego od momentu planowania ciąży. 
Dlatego zaleca się spożywanie kwasu 
foliowego przez co najmniej 6 tygodni 
przed planowanym poczęciem.

* Suplementacja kwasu foliowego 
zwiększa poziom folianów u matki. Niski 
poziom folianów jest jednym z czynników 
ryzyka rozwoju wady cewy nerwowej u 
rozwijającego się płodu. Dlatego zaleca się 
suplementację kwasem foliowym w ilości 
400 μg dziennie przez okres co najmniej 
6 tygodni  przed poczęciem aż do czasu 
zakończenia procesu organogenezy.

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®) 
uczestniczą w procesach podziału 
komórkowego oraz przyczyniają się do 
prawidłowego tworzenia krwi, a także do 
wzrostu tkanek matki w czasie ciąży, w tym 
do formowania łożyska.
Łożysko dostarcza nienarodzonemu 
dziecku wszystkie niezbędne składniki 
odżywcze.

Kwas foliowy jest przekształcany w 
organizmie w  folian, który jest aktywny 
biologicznie. Metafolin® - postać folianu, 
opracowana  przez Merck w wyniku 
wielu badań nad folianami - jest aktywną 
formą kwasu foliowego, która może być 
bezpośrednio wykorzystana przez komórki 
organizmu.

Femibion   oferuje unikalne połączenie  
dwóch źródeł folianu ponieważ Femibion   
zawiera zarówno kwas foliowy i aktywny 
folian Metafolin®.

Femibion 0 Planowanie ciąży zawiera 
również 5 wartościowych witamin oraz 
jod.

Femibion 0 Planowanie ciąży nie zawiera 
laktozy, glutenu (produkt bezglutenowy) 
i żelatyny. 

Ważne informacje:
Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Dla zdrowia ważna jest zbilansowana 
dieta oraz zdrowy tryb życia. Nie należy 
przekraczać zalecanej dziennej porcji 
spożycia (1 tabletka dziennie). Przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Femibion 0 Planowanie ciąży
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Preparat przygotowujący do ciąży.*

Femibion 0 Planowanie ciąży dostarcza 
następujące składniki odżywcze:

Kwas foliowy, witaminę B, która jest 
przekształcana do aktywnej formy 
folianu. Organizm potrzebuje folianów, 
które uczestniczą w procesach podziału 
komórkowego oraz przyczyniają się do 
prawidłowego tworzenia krwi, a także do 
wzrostu tkanek matki w czasie ciąży.

METAFOLIN® (L-metylofolian wapnia),  
szczególną aktywną postać folianów 
opracowaną przez fi rmę Merck, która jest 
bezpośrednio wykorzystywana przez 
komórki matki i płodu.
Metafolin® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym  fi rmy Merck KGaA, Darmstadt, 
Niemcy.

Jod, który przyczynia się do prawidłowego 
wytwarzania hormonów tarczycy. 

Witaminę D3, która przyczynia się 
do prawidłowego działania układu 
odpornościowego oraz bierze udział w 
procesie podziałów komórkowych.



87595.I210/POL

powinnaś to zrobić. Optymalne 
odżywianie organizmu przed ciążą  
może wpłynąć na  dobry początek 
ciąży. Twój organizm potrzebuje 
ważnych składników odżywczych, jak 
na przykład folianów. Dlatego warto 
rozpocząć czas przygotowania się do 
ciąży od zdrowej, zbilansowanej diety, 
zawierającej świeże owoce, warzywa i 
produkty pełnoziarniste.
Ciesz się kawą tylko umiarkowanie - 
nie więcej niż jedna lub dwie fi liżanki 
kawy dziennie. I oczywiście : unikaj 
alkoholu oraz nikotyny. 

Jest to dobry moment, aby rzucić 
palenie. A tak przy okazji, warto 
wiedzieć, że planując ciążę również 
ojciec powinien jeść zdrowo.

Sprawdź swoją wagę
Zarówno nadwaga jak i niedowaga  
mogą mieć wpływ na to, że trudniej 
jest zajść w ciążę, więc najlepiej jest 
utrzymywać prawidłową wagę gdy 
starasz się o dziecko.

Na koniec: można odwiedzić lekarza 
i porozmawiać o planowaniu ciąży.
Podczas planowania ciąży pomocna 
może być wizyta u lekarza w celu 
przeprowadzenia badań ogólnych. 
Lekarz  może dać dodatkowe wska-
zówki oraz inne ważne informacje.
 

Kilka porad i informacji w temacie 
planowania ciąży.

Jeśli jako para zdecydowaliście, że 
teraz   jest dobry czas, aby starać się 
o dziecko, z reguły chcecie aby stało 
się to szybko. Starania o ciążę mogą 
jednak potrwać do jednego roku, a 
niektóre pary mogą potrzebować 
więcej czasu.

Prawdopodobieństwo zajścia 
w ciążę w każdym cyklu 
miesiączkowym wynosi ok. 30%, 
jeśli wszystko jest w porządku i 
staracie się o dziecko podczas dni 
płodnych.

–  około 68% par odniesie sukces w  
 ciągu pierwszych 3 miesięcy  
 starań

–  około 81% par osiągnie sukces w  
 ciągu pierwszych  6 miesięcy 
 starań

– około 92% par może zajść w ciążę
 w ciągu 1 roku

Więc nie martw się i pozostań 
spokojna - to jest chyba najważniejsza 
rada, jeśli chcesz zajść w ciążę.

Ponadto można rozważyć 
następujące wskazówki:  

W czasie starania się o dziecko 
bardzo istotny jest odpowiedni 
moment.

Uprawianie seksu bez
zabezpieczenia to dobry początek, 
ale prawdopodobieństwo zajścia w 
ciążę jest znacznie wyższe podczas 
dni płodnych. Ten przedział czasowy 
jest dość krótki, dlatego należy znać 
swój cykl owulacyjny, aby móc lepiej 
określić dni płodne. Kalendarz dni 
płodnych może być tutaj pomocny – 
można go znaleźć na 
www.femibion.com/pl

Jeśli już znasz swoje dni płodne, 
należy  zaplanować kiedy będziecie 
starać się o dziecko. Najlepszy czas to 
1-2 dni przed owulacją, w jej trakcie 
lub 1 dzień po.

Obniż poziom stresu.
Oprócz właściwego momentu, na 
poczęcie dziecka może mieć wpływ 
poziom stresu. 
Dlatego należy starać się odprężyć i 
nie stawiać siebie i swojego part-
nera pod presją. Można rozważyć 
praktykowanie takich aktywności 
sportowych jak joga lub długie 
spacery. Kolejna wskazówka: starać 
się wysypiać i prowadzić regularny 
rytm dnia. To może wpłynąć na 
obniżenie poziomu stresu i pomóc w 
regularnych cyklach owulacyjnych.

Sprawdź swoje nawyki żywieniowe. 
Jeśli do tej pory nie zwracałaś uwagi 
na swoje nawyki żywieniowe, teraz 

Nawet jeśli prowadzisz zdrowy tryb  
życia i przestrzegasz wszystkich 
dobrych rad to nie musi to oznaczać, 
że wkrótce zajdziesz w ciążę. Jest 
wiele  czynników, które muszą 
współdziałać perfekcyjnie aby 
powstało nowe życie  i nie na wszyst-
kie możesz mieć wpływ. Staraj się być 
cierpliwa i  ciesz się tym bardzo szcze-
gólnym czasem planowania ciąży.  
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