
γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ η ς   

Πρω ϊ ν ή ς  Να υ τ ί α ς  σ τ η ν  Ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ . . .



3  δεδομένα  για  τη  Ναυτία  της  Κύησης  που  

πρέπει  να  γνωρίζετε . . . .

Μία  στις  δύο  γυναίκες  εκδηλώνουν  πρωϊνή  ναυτία  και  

τάση  προς  έμετο  κατά  το  πρώτο  τρίμηνο  της  κυήσεως ,  

κυρίως  εξαιτίας  της  αύξησης  των  ορμονικών  επιπέδων  

στον  οργανισμό  τους .   

Αν  και  η  ναυτία  της  εγκυμοσύνης  είθισται  να  

αποκαλείται  «πρωινή» ,  δεν  εκδηλώνεται  μόνο  το  πρωί  

αλλά  οποιαδήποτε  ώρα  της  ημέρας ,  ενώ  συχνά  αποτελεί  

την  πρώτη  εκδήλωση  της  εγκυμοσύνης .  

Η  πρωινή  ναυτία  συνήθως  αρχίζει  την  6η  εβδομάδα  και  

υποχωρεί  μέχρι  την  12η ,  αλλά  παρότι  είναι  ενοχλητική ,  

δεν  είναι  απειλητική  για  τη  μητέρα  και  το  μωρό .  

. . .και  τι  μπορείτε  να  κάνετε  για  να  την  

αντιμετωπίσετε  καλύτερα :



Να  τρώτε  λίγο  και  συχνά ,  αλλά  πάντα  

θρεπτικά  και  υγιε ινά  

Να  τρώτε  το  φαγητό  σας  σε  θερμοκρασία  

δωματίου ,  για  να  περιορίζεται  η  μυρωδιά  του   

Να  πίνετε  υγρά  μισή  ώρα  πριν  ή  μετά  το  

φαγητό ,  αλλά  όχι  μαζί  με  το  φαγητό .  

Να  πίνετε  συχνά  μικρές  ποσότητες  υγρών  

στη  διάρκεια  της  ημέρας   

Να  τρώτε  αυτό  που  επιθυμείτε ,  όποτε  όμως  

νιώθετε  ότι  μπορείτε  να  το  κάνετε  

Ζητήστε  από  κάποιον  άλλο  να  μαγειρεύει  

φαγητό  για  εσάς ,  και  αποφύγετε  το  πρόχειρο  

φαγητό .

Δοκιμάστε  ένα  στεγνό ,  αλμυρό  σνακ .



Να  αερίζετε  καλά  το  χώρο  σας ,  ιδ ιαίτερα  

όταν  νιώθετε  ότι  κάτι  μυρίζει  άσχημα .   

Να  ξεκουράζεστε  όσο  περισσότερο  

μπορείτε .  Χρειάζεστε  έναν  καλό  ύπνο  το  

βράδυ ,  αλλά  και  ανάπαυση  το  μεσημέρι  ή  

όποτε  η  ναυτία  και  η  κόπωση  είναι  έντονες  .  

Να  αποφεύγετε  τους  υπερθερμασμένους  

χώρους .  Η  υπερβολική  ζέστη  στο  

περιβάλλον  ενισχύει  τη  ναυτία .   

Να  μυρίζετε  λεμόνια  ή  τζίντζερ ,  ή  να  

φτιάξετε  ένα  σπιτικό  δροσερό  αφέψημα  με  

νερό ,  φέτες  λεμονιού  και  τζίντζερ  

(προσοχή  στη  ζάχαρη)   
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ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

Να ξαπλώνετε αμέσως μετά το φαγητό   

Να παραλείπετε γεύματα (το άδειο στομάχι είναι 
επιρρεπές στη ναυτία) 

Να μαγειρεύετε ή να τρώτε πικάντικα ή πλούσια σε 

λιπαρά φαγητά  

Να φοράτε στενά ρούχα που περιορίζουν τις 

κινήσεις σας 

Να αμελήσετε να ενημερώσετε για τη ναυτία σας 

τους οικείους σας και τον μαιευτήρα σας 
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον γιατρό σας εάν 

κάνετε συχνούς εμέτους μέσα στην ημέρα και αν η 

ναυτία σας επιμείνει πέραν της 12ης εβδομάδας. 
 

Σε τέτοια περίπτωση είναι πιθανό να πρόκειται για 

υπερέμεση της κυήσεως που είναι μια σοβαρή 

διαταραχή, η οποία χρειάζεται ιατρική αντιμετώπιση.   



Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το σώμα σας χρειάζεται περισσότερες
πολύτιμες βιταμίνες και μέταλλα. Η προηγμένη σύνθεση του Fertilovit® For2, με 
βιταμίνη C παρατεταμένης απελευθέρωσης, ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2), νιασίνη 

(βιταμίνη Β3), παντοθενικό οξύ, Β6 και Β12, καθώς και το μαγνήσιο και ο σίδηρος 
που περιέχει συμβάλλουν συνεργιστικά στη μείωση της σωματικής κόπωσης. 

Ιδιαίτερα η πρόσθετη βιταμίνη Β6 στο Fertilovit® For2, σας βοηθά να 
αντιμετωπίσετε φυσικά τη ναυτία, ενώ τα πρόσθετα μικροθρεπτικά συστατικά 

συμβάλλουν στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας, ώστε να αισθάνεστε 
άνετα καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας. 

Χωρίς γλουτένη, λακτόζη και ζελατίνη. 

Μάθετε περισσότερα στο www.fertilovit.gr

Αντιμετωπίστε φυσικά την κόπωση και τη ναυτία  στην 

Εγκυμοσύνη με Fertilovit® F or 2 


