
Dagravit Mama & Baby is een voedingssupplement op basis van de complete 

multivitaminen en mineralen dat speciaal is ontwikkeld voor vrouwen die zwanger 

willen worden en bijdraagt tot de groei van het kindje tijdens de zwangerschap*.

Dagravit Mama & Baby bevat het unieke ingrediënt Xtrafolin. Xtrafolin is beter 

opneembaar in het lichaam dan foliumzuur. Foliumzuur moet nog in het lichaam 

worden omgezet en Xtrafolin is direct beschikbaar. Daarnaast bevat 

Dagravit Mama & Baby de complete multivitaminen en mineralen die speciaal 

afgestemd zijn op de behoeften van de (aanstaande) moeder en op de behoeften 

van het ongeboren kindje of het kindje dat borstvoeding krijgt.

Draagt bij tot de groei van het kindje 

tijdens de zwangerschap* 

Als aanstaande moeder, is het belangrijk dat een 

vrouw voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. 

Want zowel tijdens de zwangerschap als bij het 

geven van borstvoeding worden extra voedings-

stoffen aan het lichaam van de vrouw onttrokken. 

Ook voor een goede ontwikkeling van het 

ongeboren kindje moet aan speciale behoeften 

worden voldaan. Daarom is het in de eerste plaats 

belangrijk gezond en gevarieerd te eten.

* Xtrafolin: Foliumzuur in direct

beschikbare vorm!
* Foliumzuur moet in het lichaam nog 

een reeks omzettingen ondergaan om tot de 

eigenlijke actieve vitamine omgezet te worden. 

Deze omzetting loopt niet bij iedereen even 

efficiënt. Daarom bevat Dagravit Mama & Baby 

Xtrafolin. Xtrafolin is beter opneembaar in het 

lichaam dan foliumzuur en daarom direct 

beschikbaar voor opname in het lichaam.

Met de complete multivitaminen voor

de (aanstaande) moeder en baby
Naast foliumzuur bevat Dagravit Mama & Baby 

alle vitaminen om de zwangerschap goed 

te laten verlopen en de periode van 

borstvoeding te ondersteunen:

- Bètacaroteen (pro-vitamine A) is goed voor het 

gezichtsvermogen en helpt bij de verzorging van 

de huid van binnenuit

- Vitaminen B1, B2, B3, B5, B6, B8, B11 en B12 

bevorderen de energiestofwisseling. Vitamine 

B2, B6, B11 en B12 ondersteunen de aanmaak 

van de rode bloedlichaampjes en vitamine 

B1, B2, B3, B6, B8 en B12 zorgen mede voor het 

goed functioneren van het zenuwstelsel

- Vitamine C zorgt mede voor een goede weerstand, 

is goed voor de huid en levert een bijdrage 

als antioxidant

- Vitamine D is goed voor de opname van kalk en 

draagt bij aan de 

instandhouding van 

botten en tanden. 

De Gezondheidsraad 

adviseert zwangere 

vrouwen en 

vrouwen die 

borstvoeding 

geven extra 

vitamine D te nemen.

- Vitamine E helpt 

lichaamscellen te 

beschermen tegen invloeden van buitenaf.

- Calcium voor het behoud van sterke botten en tanden

- IJzer ondersteunt de aanmaak van rode bloed-

 lichaampjes, is goed voor een normaal zuurstof-

 transport in het lichaam en zorgt mede voor een 

 goede weerstand

- Magnesium is belangrijk voor de spierfunctie en 

 bevordert de energiestofwisseling

- Koper draagt bij tot een normaal ijzertransport in 

 het lichaam

- Selenium is een antioxidant en levert een bijdrage in 

 het wegvangen van vrije radicalen in (lichaams)cellen

- Zink zorgt mede voor een goede weerstand, helpt bij 

 het gezond houden van de huid en helpt energie vrij 

 te maken uit vet, koolhydraten en eiwitten

- Jodium draagt bij aan een normale energiestof-

 wisseling.

Draagt bij 
tot de groei 

van het kindje 
tijdens de zwangerschap*

Voor vrouwen die 
zwanger willen 
worden
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Vanaf de dag van de geboorte heeft uw baby extra

 zorg nodig voor een gezonde

 ontwikkeling en groei.

 De Gezondheidsraad adviseert 

 om een borstgevoede baby 

 gedurende de eerste 3 levens-

 maanden extra vitamine K toe 

 te dienen. Vitamine D is nodig 

 voor een normale groei en 

 ontwikkeling van de botten 

 en tanden van opgroeiende 

 baby's en jonge kinderen.

Dagravit heeft speciaal voor de allerkleinsten

vitamine K+D druppels ontwikkeld. Dagravit

Kids vitamine K+D Olie is in druppelvorm

verkrijgbaar en bevat voldoende voor 3 maanden.

 

Dagravit Kids Vitamine D
Vitamine D is nodig voor een normale groei en 

 ontwikkeling van de botten en 

 tanden van opgroeiende baby's 

 en jonge kinderen. Als kinderen 

 dagelijks meer dan een halve liter 

 zuigelingenvoeding of opvolgmelk 

 drinken, krijgen ze voldoende 

 vitamine D binnen. Anders 

 adviseert de Gezondheidsraad 

 om kinderen van 0 tot 4 jaar 

 aanvullende vitamine D toe te 

 dienen. Dagravit heeft speciaal 

hiervoor vitamine D in druppelvorm beschikbaar 

op water- en ook oliebasis.

Ondersteunt het energieniveau 
gedurende de zwangerschap
Dagravit Mama & Baby kan met de complete 

multivitaminen en mineralen bijdragen aan een 

goede energiehuishouding. Op die manier kan 

Dagravit helpen een vrouw zo goed mogelijk de 

zwangerschap en de periode na de bevalling 

door te maken en goed om te gaan met de 

veranderingen die in het lichaam plaatsvinden.

Dosering en gebruiksaanwijzing
Elke dag 1 tablet met water innemen, bij  voorkeur

tijdens een maaltijd.

Wanneer starten met de inname?
De Gezondheidsraad adviseert vrouwen die 

zwanger willen worden en vrouwen die zwanger 

zijn een dagelijkse extra inname van 0,4 mg folium-

zuur, vanaf het moment dat met de anticonceptie 

wordt gestopt tot en met 8 weken na de conceptie 

(=10 weken na de eerste dag van de laatste 

menstruatie), zodat tijdig aan de verhoogde 

behoefte aan foliumzuur wordt voldaan.

Dagravit Mama & Baby bevat naast foliumzuur de 

belangrijkste vitaminen en mineralen, waardoor 

dit voedingssupplement tot aan het einde van de 

zwangerschap of de periode dat borstvoeding 

gegeven wordt, gebruikt kan worden.


