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Recomandat de la planificarea 
concepþiei pânã la sfârºitul primului 
trimestru de sarcinã.

Recomandat din trimestrul al doilea de 
sarcinã pânã la sfârºitul perioadei de 
alãptare.

®

®

155 x 210 mm

PMS 2607 C, Stanzkontur

K_090104

Supliment alimentar necesar de la 
planificarea concepţiei până la 
sfârşitul primului trimestru de 
sarcină. Conţine acid folic, Metafo-
lin®, vitamine şi iod.

Acidul folic contribuie la procesul 
de diviziune celulară şi la buna 
funcţionare a hematopoiezei.
Cercetările din domeniul nutriţiei au 
demonstrate efectul pozitiv al 
acidului folic, acesta contribuind la 
creşterea ţesutului matern în timpul 
sarcinii.

Femeile gravide au necesităţi 
crescute de acid folic/folaţi.
 
Metafolin® (Calciu – L-metilfolat) şi 
acidul folic sunt surse de folaţi 
disponibile la nivelul organismului 
prin utilizarea de Femibion® Sarcină 
Sănătoasă 1.

Sarcina se caracterizează prin 
schimbări fiziologice precum 
creşterea masei celulelor şi a 

ţesutului matern. De aceea, 
Femibion® Sarcină Sănătoasă 1   
furnizează necesarul de acid folic şi 
Metafolin®, care sunt surse de folat , 
un nutrient recomandat în timpul 
sarcinii.

Femibion® Sarcină Sănătoasă 1
Conţine o combinaţie specifică  de 
400 µg acid folic şi o cantitate 
echivalentă de Metafolin® şi asigură 
aportul de folaţi necesar creşterii 
tesutului maternal în timpul sarcinii.

Sursă de vitamine şi iod 

Vitamina B1 contribuie la 
funcţionarea normală a inimii şi a 
sistemului nervos.

Vitamina B2 contribuie la 
menţinerea globulelor roşii 
normale ºi la metabolismul 
normal al fierului.

Vitaminele B6 şi B 12 contribuie 
la funcţionarea normală a 
sistemului imunitar, la formarea 
normală a globulelor roºii ºi la 
functionarea normală a sistemu-
lui nervos.

Vitamina E contribuie la protejar-
ea celulelor împotriva stresului 
oxidativ.

Biotina contribuie la menţinerea 
sănătăţii pielii şi la metabolismul 
energetic normal.

Acidul pantotenic contribuie la 
metabolismul energetic normal.

Nicotinamida contribuie la 
menţinerea sănătăţii psihice şi la 
menţinerea sănătăţii pielii.

Iodul contribuie la funcţia 
cognitivă normală.

Vitamina C, creşte absorbţia 
fierului şi contribuie la funcţio-
narea normală a sistemului 
nervos.

Ingrediente: 
Agent de încărcare: Celuloză 
microcristalină; ascorbat de calciu 
(Vitamina C); DL-alfa-acetat de 
tocoferil (Vitamina E)( Maltodex-
trină, amidon modificat); Nicotin-
amidă; Agenţi de glazurare: 
hidroxipropilceluloză, hidroxipropil-
metilceluloză; Pantotenat de calciu; 
Biotină( Maltodextrină); Colorant: 
dioxid de titan, cianocobalamină
( Vitamina B12) (Maltodextrină); 
Agent de antiaglomerare: săruri de 
magneziu ale acizilor graşi; 
clorhidrat de piridoxină ( Vitamina 
B6); iodură de potasiu (Maltodex-
trină); riboflavin (Vitamina B2); 
mononitrat de tiamină (Vitamina 
B1); Agent de  umectare: glicerol; 
L-metilfolat de calciu ( Metafolin®); 
acid folic ; Colorant: oxid roşu de 
fier.

Notă :
Cantitate neglijabilă de carbohidraţi. 
Fără gluten.
Mod de utilizare:
Un comprimat pe zi, în timpul mesei.   
A se consuma, de preferinţă înainte de 
sfârșitul: a se vedea pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 250 C. A 
nu se depăşi doza recomandată 
pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la 
îndemâna şi la vederea copiilor mici. 
Produsul nu conţine substanțe cu 
potenţial alergenic.
Mod de prezentare: 
Cutie cu 30 comprimate filmate 
pentru o lună.    

Supliment alimentar necesar din al doilea 
trimestru de sarcină şi până la sfârşitul 
perioadei de alăptare.
Conţine acid folic, Metafolin®, vitamine, 
iod şi DHA (Acid docosahexaenoic).

Importanţa DHA (Omega-3), acid gras 
polinesaturat
DHA  (Acid docosahexaenoic) este un 
acid gras polinesaturat Omega-3 
concentrat, în special, la nivelul 
creierului şi al retinei. Mama este singura 
sursă de DHA pentru făt şi pentru copil. 
DHA maternal contribuie la menţinerea 
funcţiei normale a creierului şi la 
menţinerea vederii normale. Efectul 
benefic este obţinut printr-o doză zilnică 
de 200 mg DHA .
Sarcina se caracterizează prin schimbări 
fiziologice precum: creşterea masei 
celulelor sângelui, a ţesutului matern şi a 
fătului.
Femibion® Sarcină Sănătoasă 2  
furnizează folat şi DHA, nutrienţi 
recomandaţi în timpul sarcinii.

Femibion® Sarcină Sănătoasă 2
Conţine o combinaţie specifică de 200 
mcg acid folic şi o cantitate echivalentă 
de Metafolin® în scopul de a asigura 
aportul de folaţi necesar creşterii 
ţesutului maternal şi formării sângelui.

Sursă de vitamine şi iod 

Acidul folic şi Metafolin® surse de folat 
care contribuie la creşterea ţesutului 
matern în timpul sarcinii şi participă la 
procesul de diviziune celulară şi la buna 
funcţionarea a hematopoiezei.

Vitamina B1 contribuie la funcţiona-
rea normală a inimii şi a sistemului 
nervos.

Vitamina B2 contribuie la menţinerea 
globulelor roşii normale şi la metabolis-
mul normal al fierului.

Vitaminele B6 şi B 12 contribuie la 
funcţionarea normală a sistemului 
imunitar, la formarea normală a 
globulelor roşii şi la funcţionarea 
normală a sistemului nervos.

Vitamina E contribuie la protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ.

Biotina contribuie la menţinerea 
sănătăţii pielii şi la metabolismul 
energetic normal.

Acidul pantotenic contribuie la 
metabolismul energetic normal.

Nicotinamida contribuie la menţinerea 
sănătăţii psihice şi la menţinerea 
sănătăţiipielii.

Iodul contribuie la funcţia cognitivă 
normală.

Ingrediente (comprimat): 
Agent de încărcare: Celuloză microcris-
talină; L-ascorbat de calciu (Vitamina 
C); acetat de D, L-alfa - tocoferil 
(Vitamina E) (Maltodextrină, amidon 
modificat); Agent de încărcare: Hidrox-
ipropilceluloză; Nicotinamidă; agenţi 
de glazurare: Hidroxipropilceluloză; 
Hidroxipropilmetilceluloză; D-pantote-
nat de calciu;  Biotină (Maltodextrină); 
Colorant: Dioxid de titan; Cianocobala-
mină (Vitamina B12) (Maltodextrină); 
Agent de antiaglomerare: săruri de 
magneziu ale acizilor graşi; clorhidrat 
de piridoxină (Vitamina B6); riboflavină 
(Vitamina B2); mononitrat de tiamină 
(Vitamina B1); Agent de umezire: 
Glicerol;  L-metilfolat de calciu 
(Metafolin®); acid folic; iodură de 
potasiu; colorant: oxid roşu de fier.

Ingrediente (capsulă): 
Ulei de peşte concentrat bogat în DHA; 
Gelatină din peşte; Agent de umezire: 
Glicerol; acetat de D,L-alfa-tocoferil 
(Vitamina  E).

Notă:
Cantitate neglijabilă de carbohidraţi. 
Fără gluten.

Mod de utilizare:
Un comprimat şi o capsulă pe zi, în 
timpul mesei principale cu un lichid 
rece. 

A se consuma, de preferinţă înainte de 
sfârșitul: a se vedea pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 250 C. A 
nu se depăşi doza recomandată pentru 
consumul zilnic. A nu se lăsa la 
îndemâna şi la vederea copiilor mici. 
Produsul conţine DHA din ulei de peşte 
concentrat. 

Mod de prezentare: 

Conþine DHA (Omega 3), acid
folic, Metafolin®, vitamine ºi iod 

Din al doilea trimestru de sarcinã ºi
pânã la sfârºitul perioadei de alãptare


