
Centravit postnatal
Doplnok stravy

Vitamíny a minerály pre mamičky po pôrode



Po pôrode

• Obdobie po pôrode a počas dojčenia, kedy sa matka musí starať 
nie len o dieťa, ale aj o vlastné zdravie

• Po pôrode sa potreba živín zvýši, pokiaľ matka dojčí

• Materské mlieko je považované za ideálnu stravu pre dojčatá

• Takmer každú dojčiacu matku zaujíma, či jej strava je dosť dobrá 
na tvorbu vysoko kvalitného mlieka v dostatočnom množstve

• V mnohých prípadoch sa matky aktívne nestarajú o kvalitu materského mlieka, 
ich výživa je nedostatočná a neúplná, preto je potrebné živiny 
prijímať aj vo forme výživových doplnkov

• Tehotenstvo je pre matku vyčerpávajúce, po pôrode vzniká veľký deficit
vitamínov a minerálov v tele, ktoré sú spotrebované v priebehu tehotenstva 
na rast a vývoj dieťaťa

• V prípade, že kvalita mlieka je uspokojivá, zlá výživa a deficit živín po tehotenstve môže vplývať na energiu
a zdravie matky

• Zvýšenú potrebu živín je nutné podávať najmenej 6 mesiacov po pôrode nie len ženám, 
ktoré dojčia, ale aj ženám, ktoré vôbec nedojčili, keďže sú vyčerpané z tehotenstva



Aké vitamíny a minerály sú dôležité po pôrode?

Vápnik

• vápnik je nevyhnutný pre rast a vývoj kostného tkaniva dieťaťa i zdravie kostí matky 

• odporúčaná denná dávka vápnika je 1300 mg/deň. 

• často matky nemajú dostatok vápnika a vzniká riziko kostnej demineralizácie

Vápnik je dôležitý pre dojčiace matky, ako aj pre matky dvojičiek a matky, 
ktoré absolvujú čoskoro po sebe viac tehotenstiev (pretože majú zníženú rezervu vápnika pre rast a vývoj detí)

Vitamín C 

• nedostatok ohrozuje najmä matku, pretože jeho koncentrácia po pôrode je 8-10krát vyššia 
v materskom mlieku ako v plazme matky

Vitamín D 

• je nevyhnutný pre vstrebávanie vápnika, ktorý je potrebný pre vývoj a zdravie kostnej hmoty a má mnoho ďalších 
funkcií v ľudskom organizme, napr. zdravie imunitného systému; jeho nedostatok je v popôrodnom období bežný



Aké vitamíny a minerály sú dôležité po pôrode?

Vitamín E

• jeho koncentrácia v materskom mlieku je v priamej korelácii s jeho externým príjmom, 
jeho koncentrácia v popôrodnom období je veľmi nízka

Vitamín B12 

• vitamín dôležitý najmä pre matky vegetariánky, nízky príjem tohto vitamínu v strave môže mať vážne následky
na zdravie dieťaťa

B-komplex 

• sú potrebné pre prísun energie, pomáhajú predchádzať popôrodnej depresii, predchádzajú vypadávaniu vlasov 
a obnovujú ich rast (ich vypadávanie v období tehotenstva je spôsobuje pôsobenie hormónov na vlasové folikuly)



Centravit postnatal

• je vitamínovo-minerálny prípravok s obsahom 17 vitamínov a minerálov, 
ktoré sú dôležité pre zdravie dieťaťa aj matky

Príjem tekutín je pre dojčiace matky veľmi dôležitý, pretože nedostatočný príjem tekutín  
môže mať za následok zníženie produkcie mlieka.
Užívanie 1 vrecka Centravit® postnatal denne je ideálny spôsob, ako zvýšiť príjem tekutín 
a zároveň doplniť zásoby vitamínov a minerálov.

Spôsob použitia :
Jedno vrecko rozpustit v dostatočnom 
množstve tekutiny a vypit.



Centravit postnatal

Aktívna zložka v 1 vrecku ODD*%

Vápnik (uhličitan vápenatý) 500 mg 62

Magnézium (oxid horečnatý) 150 mg 30

Vitamín C (kyselina-L-askorbová) 85 mg 142

Vitamín E (d-alfa-tokoferyl acetát) 20 mg 200

Niacín (nikotínamid) 18 mg 100

Zinok (citran zinočnatý) 12 mg 80

Kyselina pantoténová (kalcium-D-pantotenát ) 10 mg 166

Železo (fosforečnan železitý) 9 mg 64

Vitamín B6 (piridoxín hydrochlorid) 2 mg 100

Vitamín B2 (riboflavín-5-fosfát sodný) 1,6 mg 100

Vitamín B1 (tiamín hydrochlorid) 1,4 mg 100

Meď (citran meďnatý) 1,3 mg 113

Folát (kyselina listová) 600 μg 300

Selén (seleničitan sodný) 45 μg 90

Biotín (D-biotín) 35 μg 20

Vitamín D (cholekalciferol) 10 μg 200

Vitamín B12 (kyanokobalamín) 2,8 μg 280



Centravit postnatal

Aktívna zložka v 1 vrecku ODD*% Zdravotné tvrdenie v súlade s nariadením 432/2012
Vápnik (uhličitan vápenatý) 500 mg 62 Normálne zrážanie krvi, normálny výdaj energie, normálna neurotransmisia, normálne 

fungovanie tráviacich enzýmov, bunkové delenie a špecializácia, kosti, zuby, vývoj kostí  

u detí

Magnézium (oxid horečnatý) 150 mg 30 Redukcia únavy a vyčerpania, rovnováha elekrolytov, výdaj energie, nervový systém, 

psychika, syntéza proteínov, kosti, zuby, bunkové delenie

Vitamín C (kyselina-L-askorbová) 85 mg 142 Funkcia ciev, kostí, chrupaviek, ďasien, kože, zubov, výdaj energie, nervový systém, 

psychika, imunitný systém, bunky a oxidačný stres

Vitamín E (d-alfa-tokoferyl acetát) 20 mg 200 Ochrana buniek pred oxidačným stresom

Niacín (nikotínamid) 18 mg 100 Normálny výdaj energie, nervový systém, psychika, slizničné membrány, koža, redukcia 

únavy a vyčerpania

Zinok (citran zinočnatý) 12 mg 80 Syntéze DNA, acido-bázická rovnováha, metabolizmus uhľovodíkov, kognitívne funk-

cie, plodnosť a reprodukčná schopnosť, metabolizmus makronutrientov, metabolizmus 

mastných kyselín a vit.A, syntéza proteínov, kosti, vlasy, nechty, koža, hladina testoste-

rónu v krvi, zrak, imunitný systém, bunkové delenie a oxidačný stres

Kyselina pantoténová (kalcium-D-pantotenát ) 10 mg 166 Normálny výdaj energie, normálny mentálny výkon, syntéza a metabolizmus 

steroidných hormónov, vitamínu D a nurotransmiterov, redukcia únavy a vyčerpania

Železo (fosforečnan železitý) 9 mg 64 Normálne kognitívne funkcie, výdaj energie, tvorba červených krviniek a hemoglobínu, 

transport kyslíku v tele, imunitný systém, redukcia únavy a vyčerpania, bunkové delenie, 

normálny vývoj kognitívnych funkcií u detí



Centravit postnatal

Aktívna zložka v 1 vrecku ODD*% Zdravotné tvrdenie v súlade s nariadením 432/2012
Vitamín B6 (piridoxín hydrochlorid) 2 mg 100 Syntéza cysteínu, výdaj energie, nervový systém, metabolizmus homocysteínu, 

proteínov a glykogénu, psychika, tvorba červených krviniek, imunitný systém, 

únava a vyčerpanie, regulácia hormonálnej aktivity

Vitamín B2 (riboflavín-5-fosfát sodný) 1,6 mg 100 Výdaj energie, nervový systém, slizničné membrány, tvorba červených krviniek, koža, 

zrak, metabolizmus železa, ochrana buniek pred oxidačným stresom, únava a vyčerpanie

Vitamín B1 (tiamín hydrochlorid) 1,4 mg 100 Výdaj energie, nervový systém, psychika, funckia srdca

Meď (citran meďnatý) 1,3 mg 113 Údržba spojivového tkaniva, výdaj energie, nervový systém, pigmentácia vlasov, 

imunitný systém, ochrana buniek pred oxidačným stresom

Folát (kyselina listová) 600 μg 300 Rast maternicového tkaniva počas tehotenstva, normálna syntéza aminokyselín, tvorba 

červených krviniek, homocysteínový metabolizmus, psychika, imunitný systém, únava 

a vyčerpanie, bunkové delenie

Selén (seleničitan sodný) 45 μg 90 Normálna spermatogenéza, vlasy, nehty, imunitný systém, funkcia štítnej žľazy, 

oxidačný stres

Biotín (D-biotín) 35 μg 20 Výdaj energie, nervový systém, metabolizmus makronutrientov, vlasy, slizničné 

membrány, koža

Vitamín D (cholekalciferol) 10 μg 200 Utilizácia vápnika a fosforu, kosti, svaly, zuby, imunitný systém, bunkové delenie,

vývoj kostí u detí

Vitamín B12 (kyanokobalamín) 2,8 μg 280 Výdaj energie, nervový systém, metabolizmus homocysteínu, psychika, tvorba červených 

krviniek, imunitný systém, únava a vyčerpanie, bunkové delenie


