
Aktiv folsyra för  
blivande mammor

Tar din  
patient folsyra 

förgäves?



Det finns blivande mammor som  
inte kan metabolisera folsyra fullt ut1

En näringskapsel med aktiv folsyra 

Alla blivande mammor rekommenderas att öka sitt intag av  
folsyra. Men upp till 15 % har kraftigt nedsatt förmåga att  
tillgodogöra sig folsyran i vanliga kosttillskott.1,2 

Natalben Gravid är ett nytt näringstillskott för blivande  
mammor med den aktiva folsyran, Quatrefolic® (5-MTHF). 

Folat/folsyra (vitamin B9) är en livsviktig byggsten vid all cellnybildning i kroppen. Behovet 
av folsyra är särskilt stort hos det växande fostret samt hos barn och ungdomar.3 

För att bli en byggsten i cellerna behöver folsyra omvandlas till aktiv folsyra (5-MTHF).4 
Men denna process är allvarligt nedsatt hos upp till 15 % av befolkningen. Problemet 
kallas MTHFR-polymorfism.1

Fakta om MTHFR-polymorfism
• Allvarligt nedsatt förmåga att metabolisera folsyra till 5-MTHF (aktiv folsyra)1
•  Orsakas av en genetisk defekt på enzymet MTHFR1

•  Leder till förhöjda nivåer av homocystein i blodet5*
•  Ökar risken att föda ett barn med ryggmärgsbråck1

•  Upp till 15 % av svenska befolkningen har MTHFR-polymorfism2

Quatrefolic är en aktiv folsyra som inte behöver metaboliseras. Detta innebär att 
 gravida kvinnor – även de med MTHFR-polymorfism – kan tillgodogöra sig folsyran. 

Natalben Gravid är särskilt anpassad för blivande mammor i ett nordiskt klimat. 
I kapseln finns omsorgsfullt utvalda ingredienser i trygga doser med utgångspunkt 

från Nordiska Näringsrekommendationer, NNR. 

FOLSYRA7

-  Cellernas ämnesomsättning
-  Hjärnans och nervsystemets 
 utveckling

JÄRN8

- Produktionen av röda blodkroppar
- Utvecklingen av hjärta, hjärna, 
 muskler, magtarmkanal och  
 immunsystem 

JOD8

- Utveckling av mentala funktioner
-  Tillväxt
-  Hörsel 

D-VITAMIN6

-  Skelettutveckling och tillväxt
-  Nervsystemets och lungornas 
 utveckling 
-  Immunförsvarets utveckling

OMEGA-36

- Kognitiva funktioner 
-  Finmotorik
-  Syn

Natalben Gravid – särskilt anpassad för  
blivande mammor i ett nordiskt klimat

Innehåll 1 kapsel innehåller  

Omega-3 fettsyror 290 mg
 - varav EPA* 29 mg
 - varav DHA* 145 mg 
Vitamin D3 15 µg
Järn 30 mg
Jod 200 µg
Folsyra  400 µg

Betakaroten 666 µg     
 - motsvarande vitamin A  333 µg RE
Vitamin B1  1,5 mg
Vitamin B2  1,6 mg
Niacin  17 mg
Pantotensyra  6 mg
Vitamin B6 1,5 mg
Biotin  45 µg
Vitamin B12 4 µg
Vitamin E 15 mg
Kalcium 120 mg
Magnesium 57 mg
Zink 9 mg
Koppar 1000 µg
Selen 60 µg

* EPA = eikosapentaensyra, DHA = dokosahexaensyra

Defekter i detta enzym kan leda 
till allvarligt nedsatt förmåga att 
metabolisera folsyra/folat till aktiv 
folsyra (MTHFR-polymorfism) 
vilket kan öka risken att föda 
barn med ryggmärgsbråck.1Aktiv folsyra används som byggsten i alla celler.
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*Hos mödrar som föder barn med ryggmärgsbråck har setts förhöjda nivåer av homocystein.  
Förhöjda nivåer av homocystein är även kopplat till bland annat Alzheimers sjukdom.5



Förpackningen innehåller 30 kapslar.
Ska inte kombineras med andra kosttillskott. Tala med din barnmorska eller läkare.

Den rekommenderade dagsdosen bör inte överskridas. 
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost utan bör kombineras med  

en mångsidig och balanserad kost samt en hälsosam livsstil.
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Detta är CampusPharma
CampusPharma är ett läkemedelsföretag specialiserat på kvinnohälsa. 

Vi har läkemedel och egenvårdsprodukter inom antikonception, medicinsk 
abort, graviditet, bakteriell vaginos och klimakteriet. Läs gärna mer på 

www.campuspharma.se

Med aktiv 
folsyra

Näring för ett 

spirande liv

Aktiv folsyra 

för blivande 

mammor

Patientinformation 

Ladda ner eller skriv ut på 
www.campuspharma.se


