
Ако сте бременна

Ако кърмите

Ако желаете да забременеете

МамаВит е вашият съюзник:

Съвременна комбинация от 10 

минерала и 12 витамина 



Дозировка – една таблетка 

вечер след хранене



The clinical question

Is there any real difference in live 

birth rates between hMG and rFSH in 

controlled ovarian stimulation, using 

the most commonly used long -

protocol?

Бременността е е прекрасен момент в живота на всяка 

жена и голямо предизвикателство:

• Кое е най-доброто за майката и детето?

• Как да се балансират нараствалите нужди от 

хранителни вещества със страха от прекомерно 

наддаване на тегло

Доброто хранене на майката е ключов фактор, който 

влияе върху здравословното състояние както на 

майката, така и на детето. 

МамаВит

www.mamavit.eu



Предпазване на майката по време на бременността и 

раждането 

Майка, която може да полага адекватни грижи

Раждане на здраво бебе

Златният стандарт за успешна 
бременност 



• Хранителните изисквания са по-високи

• Създава се специална метаболитна необходимост за 
висококачествени хранителни вещества

• Микронутриентите (витамини, минерали и микроелементи) са 
много важни за здравето на майката и бебето

• Не е напълно изяснено как хранителният статус на майката 
въздейства върху нейното здраве, както и върху растежа и 
развитието на зародиша

King JC, Am J Clin Nutr, 2000.

Black RE, Br J Nutr, 2001.

Хранителни характеристики на 
бременността 



Оказва влияние върху протичането на бременността и 
раждането

Увеличава вероятността от раждане без усложнения

Има за цел раждане на добре развито дете в определения 
термин

Намалява риска от усложнения в шестмесечния период след 
раждането

Води до адекватно кърмене

Подобрява бъдещето здраве на майката, особено 
репродуктивното здраве

Адекватното хранене на майката преди 
зачеването и по време на бременността:

Lapido OA, Am J Clin Nutr, 2000.

Ramakrishnan U et al, Nutr Res, 1999.

Godfrey K et al, Proc Nutr Soc, 1998. 



Важност на храненето 
по време на бременността и кърменето

Задоволява нуждите на майката от енергия

Изходно вещество за развитието на тъканите на ембриона 

Енергийни резерви за кърменето в шестмесечния период 

след раждането

Бременността е метаболитен стрес за майката, който се 

увеличава с развитието на ембриона

Baker H et al, J Am Col Nutr, 2002.

Harding JE. Int J Epidemiol, 2001.



• Свързва се основно, но не само, с недостатъчно хранене

• Икономически статус на бременната жена (бедност, липса на адекватна 
храна, “бързо хранене”...)

• Социална и културна среда (религиозни ограничения, традиционни 
национални кухни...)

• Лични навици на бременната жена (вегетарианство, пушене, алкохол)

За да отговори на увеличените изисквания, бременната жена не трябва да 
разчита само на приема на храна, но и да формира адекватни резерви чрез 
добавки, за да гарантира успешно раждане

Jackson AA et al, Public Health Nutrition, 2001.

Неправилен прием на микронутриенти



The clinical question

Is there any real difference in live birth 

rates between hMG and rFSH in 

controlled ovarian stimulation, using 

the most commonly used long -

protocol?

•Съдържа 22 нутриента - с 10 минерала и 12 витамина. 

•Осигурява максимално балансирано и безопасно хранене 

преди, по време и след бременността

•Биокомплекс - напълно съобразен със съвременните 

изисквания за безопасно и рационално хранене преди, по 

време на бременността и след кърмене

•Дозировка – една таблетка вечер след хранене

•Производител:  Rottendorf Pharma GmbH, Германия

МамаВит

www.mamavit.eu



Отговаря на  

всички изисквания!



www.mamavit.eu


