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WSKAZÓWKA:
Na stronie www.przyszlamama.pl oraz 
www.femibion.com.pl znajduje się wiele 
ważnych wskazówek dotyczących ciąży. 
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Zaspokaja szczególne potrzeby przyszłych
 mam i ich dzieci podczas ciąży

 i karmienia piersią.

Od 13. tygodnia ciąży

Ciąża  
& Karmienie piersią2

30
 dni

ZAWIERA 
WITAMINĘ D3

®

Natal 2SUPLEMENT DIETY

www.przyszlamama.pl

 

www.femibion.com.pl 

Wczesna ciąża
Do końca 12. tygodnia ciąży

Femibion Natal 1 dostarcza następujących 
składników odżywczych:

KWAS FOLIOWY, witamina B, która w orga-
nizmie jest przekształcana do aktywnej for-
my 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), 
szczególna postać folianów opraco-
wana przez firmę Merck, która jako 
biologicznie aktywna forma nie wymaga 
przekształcania w organizmie, dzięki czemu 
jest bezpośrednio wykorzystywana przez 
komórki organizmu. Metafolin® jest zarejes-
trowanym znakiem towarowym firmy Merck 
KGaA, Darmstadt, Niemcy. 

JOD przyczynia się do prawidłowego 
wytwarzania hormonów tarczycy.

WITAMINA B1, WITAMINA B2 i BIOTYNA 
przyczyniają się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu energety-
cznego oraz pomagają w prawidłowym 
działaniu układu nerwowego.

WITAMINA B6, WITAMINA B12, NIACYNA i 
KWAS PANTOTENOWY przyczyniają się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

WITAMINA C pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego 
i zwiększa przyswajanie żelaza.

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

WITAMINA E pomaga w ochronie 
komórek przed stresem oksydacyjnym 
(chroni komórki przed działaniem wolnych 
rodników).

SUPLEMENT DIETY

®

Natal 1

Zaspokaja szczególne potrzeby przy-
szłych mam** od pierwszego tygodnia 
ciąży.

Kobiety będące w pierwszym trymestrze 
ciąży mają szczególne zapotrzebowanie 
na składniki odżywcze. Femibion Natal 
1 dostarcza starannie dobrane składniki 
odżywcze, a przede wszystkim foliany - 
kwas foliowy i L-metylofolian wapnia 
(Metafolin®), jako uzupełnienie zbilanso-
wanej diety, które są wsparciem dla matki 
i nienarodzonego dziecka w tym ważnym 
okresie ciąży.
Zgodnie z zaleceniami należy zadbać o 
odpowiednią ilość folianów w organizmie 
matki już na etapie planowania ciąży, jak 
i w czasie jej trwania. Przyjmowany kwas 
foliowy przekształcany jest w organizmie 
do aktywnej formy folianów, dzięki czemu 
zyskuje on biologiczne działanie. 
Metafolin® jest już aktywną formą folianu, 
która jest bezpośrednio wykorzystywana 
przez komórki matki i rozwijającego się 
dziecka.
Femibion oferuje specjalne połączenie
folianów z dwóch źródeł, ponieważ  
zawiera kwas foliowy  i L-metylofolian 
wapnia (Metafolin®).
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.

**Suplementacja kwasu foliowego
zwiększa poziom folianów u matki.
Niski poziom folianów jest czynnikiem
ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej
u rozwijającego się płodu, co zostało 
potwierdzone w badaniach naukowych. 
Dlatego zaleca się suplementację kwasem 
foliowym w ilości 400 µg dziennie przez 
okres co najmniej 6 tygodni przed 
planowanym poczęciem aż do zakończenia 
procesu organogenezy.
Ponieważ istnieje wiele czynników ryzyka 
rozwoju choroby, zmiana jednego z nich 
może wywierać korzystny efekt lub nie.
Femibion Natal 1 zawiera również 10 
wartościowych witamin oraz jod. 

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana 
dieta oraz zdrowy tryb życia.
Wielkość opakowania
Femibion Natal 1 zawiera ilość tabletek 
wystarczającą na 30 dni stosowania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
małych dzieci. 
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).
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Informacje ogólne na temat przebiegu ciąży 
i rozwoju płodu.

 *Każda ciąża jest osobnym przypadkiem. Przedstawione tu informacje o rozwoju płodu odnoszą się jedynie do wartości średnich.

 **  Tydzień ciąży.

Kości

a  Tydzień 12.** ok. 5-6 cm, ok. 15-20 g.

b  Tydzień 22. ok. 23-29 cm, ok. 450-700 g.

c  Tydzień 27. ok. 34-40 cm, ok. 850-1100 g.

d  Tydzień 37. ok. 48-54 cm, ok. 2800-4000 g.

Krew

Zęby i podniebienie

Oczy

Serce 

Komórki nerwowe i mózg

Łożysko b

c

d

Tydzień 1 Tydzień 10 Tydzień 30 Tydzień 40Tydzień 20

FEMIBION NATAL 2 

a

FEMIBION NATAL 1

Wielkość i waga*:

Nie tylko Twoja radość z oczeki-
wania na dziecko rośnie:

Tydzień 11. Podczas USG będziesz 
mogła prawdopodobnie usłyszeć 
bicie serca dziecka.

Tydzień 16. Dziecko może rozpocząć 
ssanie kciuka.

Tydzień 18. Dziewczynka czy 
chłopczyk? Być może ginekolog 
będzie już w stanie to ocenić.

Tydzień 20. Rosną główka, włosy i ząbki 
dziecka. 

Tydzień 26. Możesz czasem 
odczuwać rytmiczne wstrząsy. To 
dziecko miewa czkawkę i uczy się 
oddychać.

Tydzień 28. Dziecko otwiera oczy i 
zaczyna mrugać. Może ono odróżniać 
jedynie jasność i ciemność.

Tydzień 32. Dziecku rosną malutkie 
paznokcie u dłoni i stóp.
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