
 

 

Folik Asit, Omega 3, Vitamin ve Mineral İçeren Takviye Edici Gıda 

 

 

 

 

VİFOLİC Nedir? 

Vifolic Kapsül, hamilelik boyunca ve doğum sonrası dönemde, hem emziren hem de emzirmeyen anneler için vitamin ve 

mineral takviyesi sağlamak üzere formüle edilmiştir ve gebe kalmadan önce anne adayının besin depolarının tamamlanması 

için de yararlıdır. 

 

Önemli VİFOLİC Bileşenleri ve Fonksiyonları: 

 

Folik Asit: Folat olarak da bilinen folik asit, hamile kadınlar için önemli olan bir B vitaminidir. Hamilelikten önce ve 

hamilelik sırasında, fetal beyin ve omurganın nöral tüp defektleri olarak adlandırılan ana doğum kusurlarını önlemek için 

günlük 400 mikrogram folik asit gerekir. Nöral tüp defektleri gebe kaldıktan sonraki ilk 28 günde, birçok kadın hamile 

olduklarını bilmeden önce gelişir. Gebeliklerin yaklaşık yarısı planlanmamış olduğundan, gebelik çağındaki kadınların 

gebelikten önce başlayıp gebeliğin ilk 12 haftasında devam etmek üzere günde 400 mikrogram (mcg) folik asit almaları 

önerilmektedir. 

 

B12 Vitamini: B12 Vitamini, folik asidin aktif hale getirilmesinden sorumludur, çeşitli reaksiyonlar yoluyla folik asiti 

vücudun kullanabileceği formu olan tetrahidrofolat'a dönüştürür. 

 

Omega3 yağ asitleri: Omega-3 yağ asitleri ( özellikle DHA ve EPA ), vücutta üretilemediği için mutlaka dışarıdan alınması 

gereken temel yağ asitleridir. Omega-3 yağ asitlerinin yeterli tüketimi, hamilelik sırasında bebeğin beyin ve retinasının kritik 

yapı taşları olduğu için hayati öneme sahiptir. Omega-3 yağ asitleri ayrıca erken doğumun engellenmesinde ve doğum 

sonrası depresyonun önlenmesinde rol oynayabilir. 

 

Demir: Demir vücut tarafından organ ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobin yapımında kullanılır. Demir ayrıca oksijeni 

ciğerlerden vücudun geri kalanına - ve bebeğe - taşımaya yardımcı olur.  

 

İyot: İyot bebeğin sağlıklı beyin gelişimi için gereklidir. Kadınlarda iyot ihtiyacı, fetüs için yeterli kaynağı sağlamak 

amacıyla hamilelik sırasında önemli ölçüde artar.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’ nin 2012 yılında 

yayınlamış olduğu tedavi kılavuzunda, gebelik ve emzirme dönemi boyunca günlük 150 µg İyot takviyesi alınması 

önerilmektedir. 

 

D3 Vitamini: Hamilelik sırasında D Vitamini takviyesi, annenin D vitamini seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olur ve 

preeklampsi, düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riskini azaltmak için destek sağlayabilir. D3 vitamini ayrıca bebeğin 

kemik gelişimi açısından da yardımcı olabilir. 

 



 

 

 

 

 

 

VİFOLİC Bileşenleri Beslenme Değerleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanım Şekli: 

Yetişkinler içindir. 

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği sürece: 

• VİFOLİC gebelik planlama döneminde, gebelik ve emzirme dönemi boyunca kullanılabilir. 

• Yemekten sonra günde toplam 1 yumuşak jel kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.  

Önemli Uyarılar: 

• Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.  

• Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. 

• Hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışınız. 

• VİFOLİC bileşenleri kullanımı ile ilgili bir önemli bir yan etki bildirilmemiştir. Kullanım esnasında bir yan etki 

görülmesi durumunda kullanıma ara verilmeli ve hekime bilgi verilmelidir. 

Saklama Koşulları: 

• Serin ve kuru yerde saklayınız.  

• Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız. 

• Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. 

Marka Sahibi: Tedafarma İlaç Gıda Koz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

Daha detaylı bilgi için: www.tedafarma.com 

Üretici Firma: Farmasoft İlaç Gıda Koz. San. Tic. Ltd. Şti. Karacaoğlan Mah. 6172 Sok. No: 14 / A, Bornova / İZMİR 

www.farmasoft.web.tr 

 

VİFOLİC Yumuşak Jel Kapsül, Helal sertifikasına sahip sığır jelatini kullanılarak üretilmektedir. 

 

Bileşen Günlük 1 kapsül ile 

alınan miktar 

 Folik Asit 400 mcg 

Vitamin B12 4 mcg 

İyot 150 mcg 

Demir 16,8 mg 

Vitamin C 60 mg 

Vitamin D3 15 mcg 

Vitamin E 27 mg 

Çinko 13,7 mg 

Bileşen Günlük 1 kapsül ile 

alınan miktar 

Selenyum 45,7 mcg 

Omega 3 (DHA) 112,5 mg 

Omega 3 ( EPA ) 150 mg 

Vitamin B1 2mg 

Vitamin B2 2 mg 

Vitamin B6 10 mg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


