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UUSI KOOSTUMUS – Femibion 1 Alkuraskaus
Viikot 1-12. Femibion 1 tukee sinua ja vauvaasi alkuraskauden 
aikana aina 12. raskausviikkoon asti.
Femibion 1 sisältää tarkkaan valittuja ainesosia kuten 9 vitamiinia (B-vitamiinit, 
C- ja E-vitamiini), jodia, seleeniä, koliinia ja rautaa. 

On tärkeää huolehtia folaattitasoista hyvissä ajoin ennen hedelmöitystä, koska 
alhaiset folaattitasot ovat pitkään tiedetty olevan riskitekijä selkärankahalkio-
epämuodostuman syntymiselle. Selkärankahalkio sikiöllä syntyy 22–28 päivää 
hedelmöityksestä, etkä silloin aina edes tiedä olevasi raskaana. Raskaus päättyy 
useimmiten alkuvaiheessa keskenmenoon. Huolehtimalla folaattitasoista voidaan 
monessa tapauksessa ennaltaehkäistä näitä valitettavia keskenmenoja.

Useimmat ravintolisät sisältävät folaattia foolihapon muodossa, mutta foolihapon hy-
väksikäyttö jää puutteelliseksi noin joka toisella naisella. Femibion puolestaan sisältää 
valmiiksi bioaktiivisessa muodossaan olevaa folaattia – Metafolin® – sellaisena pitoi-
suutena, joka varmistaa riittävän folaattitason saavuttamisen noin 1–2 kuukaudessa.

Folaatti on ensiarvoisen tärkeää kudosten kasvulle ja normaalille veren muodos-
tumiselle raskauden aikana.

FEMIBION 1 VALMISTETTA SAATAVANA:
• 4 viikon pakkaus (28 tablettia), ovh 19,96 €

Gluteiiniton
Laktoositon
Ei gelatiinia
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UUSI KOOSTUMUS – Femibion 2 Loppuraskaus
Viikot 13-40. Femibion 2 tukee sinua ja vauvaasi 13. raskausviikosta 
vauvan syntymään asti monipuolisen ruokavalion lisänä.
Femibion 2 sisältää folaatin ja DHA:n lisäksi muita tarkkaan valittuja ainesosia: 10 
vitamiinia, kuten D3-vitamiinia, sekä jodia, rautaa, seleeniä, magnesiumia, sinkkiä 
ja luteiinia. Magnesium tukee normaalia energia-aineenvaihduntaa sekä vähentää 
väsymystä ja uupumusta. Siirtymistä Femibion 3 valmisteeseen suositellaan 
synnytyksen jälkeen.

Raskaana olevien ja imettävien naisten pitäisi huolehtia riittävästä DHA:n saan-
nista. DHA on omega-3-rasvahappo, joka tukee sikiön ja rintaruokinnassa olevien 
vauvojen silmien ja aivojen normaalia kehitystä (edullinen vaikutus edellyttää 
lisäksi normaalin suositellun omega-3-rasvahappojen päiväsaannin eli 250 mg 
DHA:ta ja EPA:aa/vrk). 

FEMIBION 2 VALMISTETTA SAATAVANA:
• 4 viikon pakkaus (28 tablettia ja 28 kapselia), ovh 31,36 €

Gluteiiniton
Laktoositon
Ei gelatiinia



UUTUUS – Femibion 3 Imetys
Femibion 3 tukee sinua ja vauvaasi koko imetyksen aikana. 
Ainesosat: foolihappo, Metafolin®, kalsium, muita kivennäisaineita, vitamiineja, 
luteiinia ja koliinia. 

Äidinmaidon tuotanto alkaa yleensä 2-3 päivää synnytyksen jälkeen. Jos imetät, maitoa 
tulee ensimmäisen viikon aikana noin 300-500 ml päivässä. Määrä saattaa kasvaa 600-
700 ml:aan päivässä vauvan tarpeista riippuen. Elämätapa ja ruokavalio vaikuttavat 
maidon määrään, sen koostumukseen ja ravintoaineiden monipuolisuuteen merkittä-
västi. Lisäksi imettäminen lisää elimistösi energian ja joidenkin hivenaineiden tarvetta.

Imettävän äidin riittävä DHA:n saanti tukee imeväisikäisen lapsen aivojen ja silmien 
normaalia kehitystä. Siksi aikuisille suositellun 250 mg:n omega-3-rasvahappojen 
(DHA ja EPA) päiväannoksen lisäksi olisi hyvä ottaa 200 mg:n lisäannos DHA:ta.

Femibion 3 sisältää tarkasti valittuja ainesosia kuten DHA:ta ja lisäravinteena se 
tukee imettävän äidin monipuolista ravintoa. Valmiste sisältää myös folaatteja, 
D- ja A-vitamiinia, rautaa, kalsiumia, koliinia, luteiinia ja muita ravintoaineita 
(jodia, seleeniä, sinkkiä sekä B-, C- ja E-vitamiineja). Rauta auttaa vähentämään 
uupumusta, ja kalsium tukee luuston hyvinvointia.

Femibion 3 valmisteen omega-3-DHA ja luteiini on erillisenä kapselina pakkauksessa.

FEMIBION 3 VALMISTETTA SAATAVANA KAHDESSA PAKKAUSKOOSSA:
• 4 viikon pakkaus (28 tablettia

ja 28 kapselia), ovh 33,83 €
• 8 viikon pakkaus (56 tablettia

ja 56 kapselia), ovh 60,91 €
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