
 
 Embaràs 

Et recomanem 
 
• Realitzar 5 àpats al dia, incloent-hi un 

esmorzar variat. 
• Beure uns 2 litres d’aigua al dia per tenir una 

bona hidratació. 
• Netejar les fruites i les verdures amb molta 

cura. 
• Cuinar al vapor o a la planxa. 
• Prendre els medicaments sempre sota 

prescripció mèdica i prendre regularment els 
suplements indicats pels professionals com: 
l’àcid fòlic, el ferro i altres. 

Intenta evitar 
 
• Tant l’esport excessiu com el sedentarisme. 
• El consum de tabac i alcohol. 
• Les begudes amb cafeïna: com a màxim 

dos tasses de cafè al dia o quatre tasses de 
te al dia. 

• Situacions d’estrès. 
• La ingesta de carn crua o poc cuita. 
• El contacte amb els gats sobretot durant el 

primer trimestre. 
• Aliments i condiments forts i fregits. 
• L’excés de sucre i sal. 
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T’aconsellem 
 
• Aliments rics en fibra: cereals, pa, verdures, 

fruits secs i llegums. 
• Aliments rics en omega 3 (peix, fruits secs i oli 

d’oliva) que són importants pel 
desenvolupament del cervell i la retina del 
fetus. 

• Aliments rics en minerals: iode (peix i sal 
iodada), calci (formatges, iogurts, llet i fruits 
secs), magnesi, zinc, coure (verdures, fruits 
secs, cereals i llegums), ferro (carns vermelles i  
llenties, juntament amb fruites que continguin 
vitamina C per millorar-ne l’absorció). 

 

 
 
 
 
 
La teràpia homeopàtica et pot ajudar en alguns 
símptomes de l’embaràs com les nàusees, els 
vòmits, l’insomni... 

 
Vine a la nostra farmàcia i 
t’aconsellarem el tractament més 
adequat per a tu. 
 

 

Durant el procés de l’embaràs l’alimentació 
ha d’aportar els nutrients necessaris pel 
desenvolupament del fetus i per una bona 
salut de la mare. És recomanable anar al 
ginecòleg amb tres mesos d’antelació per 
fer una bona planificació de l’embaràs. 


