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L’àcid fòlic també es coneix com folat o vitamina B9. Les
investigacions comencen a proporcionar més coneixements sobre
el paper que fa aquesta vitamina en l’organisme. Se sap des de fa
temps que l’àcid fòlic és necessari per prevenir un tipus d’anèmia
(insuficiència de glòbuls rojos a la sang). Els estudis més recents
mostren que l’àcid fòlic també ajuda a prevenir determinats
defectes de naixement, i també sembla que aquesta vitamina pot
reduir fins i tot el risc de malalties cardíaques.

Suplements d’àcid fòlic (folat)

Quan s’ha de prendre aquest suplement?
Prendre àcid fòlic ajuda a prevenir seriosos problemes de salut, com
determinats defectes de naixement i malalties cardíaques. Aquest
suplement també pot ser útil per les persones que beuen sovint alcohol.
Si alguna de les afirmacions següents és aplicable a vostè, és possible
que necessiti prendre suplements d’àcid fòlic:
�� Sóc dona en edat de tenir fills.

�� M’estic plantejant tenir un fill.

�� Tinc una malaltia cardíaca o alt risc de tenir-ne una.

�� Rarament menjo vegetals de fulla verda, mongetes o llenties.

�� Rarament menjo cereals d’esmorzar o cereals de gra integral (com
gèrmen de blat, arròs integral o pa moreno).

�� Normalment prenc més d’una beguda alcohòlica al dia.

Aliments rics en àcid
fòlic
Quan pensi en l’àcid fòlic, pensi
en la paraula “fulla”. Les plantes
són la principal font d’àcid fòlic.
Algunes de les seves fonts més
comunes són les següents:
• Vegetals de fulla verda, com

espinacs, cols i enciam.

• Llenties, cigrons i mongetes.

• Espàrrecs, bròquil i col de
Brussel·les.

• Alvocat, taronges i suc de
taronja.

• Germen de blat i productes
derivats del gra de blat integral.

• Productes reforçats amb àcid
fòlic, com cereals, pastes, pa i
arròs.

Si vostè pren suplements d’àcid fòlic
Segueixi aquests consells per aprofitar millor els suplements 
d’àcid fòlic:
• Llegeixi l’etiqueta per assegurar-se que la data de caducitat

no és pròxima.

• Esculli un suplement que proporcioni entre 400 i 800 mg 
d’àcid fòlic al dia.

• Guardi els suplements en un lloc fresc, sec i fosc, allunyat 
de fonts de calor.

• Segueixi una dieta saludable que li proporcioni tots els nutrients 
necessaris.

Quantitat diària
recomanada
Les quantitats diàries
recomanades són quantitats 
no perilloses i raonables per
mantenir-se en bona salut.

Àcid fòlic  400 mg 
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