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Manfaat Kalsium Untuk Ibu Hamil
Tubuh ibu hamil memerlukan asupan nutrisi yang lebih
banyak dibandingkan orang pada umumnya, salah
satunya kalsium.
Pentingnya asupan kalsium selama kehamilan bukan
hanya untuk ibunya saja, tetapi mendukung
perkembangan janin yang dikandungnya.
Pada umumnya ibu hamil membutuhkan 1000 hingga
1300 mg per harinya. Jika terlalu banyak juga tidak
baik.
Adapun manfaat kalsium untuk ibu hamil, diantaranya:
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1. Mengurangi resiko osteoporosis
Selama di dalam kandungan, janin membutuhkan
kalsium untuk pembentukan jaringan tulang rawan,
sistem saraf, struktur gigi dan otot-otot pada tubuhnya.
Sama seperti nutrisi yang lainnya, kalsium diperoleh
janin melalui tubuh ibunya secara langsung yaitu dari
tulang.
Untuk itu disarankan kebutuhan kalsium ibu hamil
dapat terpenuhi dengan baik agar terhindar dari resiko
osteoporosis.
2. Memperlancar metabolisme tubuh
Asupan kalsium yang cukup dapat memperlancar
proses metabolisme tubuh secara alami.
Karena kalsium dapat membantu proses pembakaran
lemak, sehingga tubuh menjadi lebih sehat.
Karena tumpukan lemak berkurang, maka ibu hamil
terhindar dari resiko obesitas.
3. Mencegah kram pada ibu hamil
Kram merupakan salah satu keluhan yang paling
banyak dialami ibu hamil.
Hal ini disebabkan kadar potassium yang rendah,
tingginya kadar fosfor dan tekanan saraf akibat beban
kehamilan.
Tidak hanya itu kram tersebut juga disebabkan oleh
kurangnya asupan kalsium pada ibu hamil.
Untuk menghindarinya anda harus memastikan
kebutuhan kalsium anda terpenuhi dengan baik.
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4. Membantu menjaga kesehatan jantung dan otot
Menjaga kesehatan jantung dan otot sangat penting
dilakukan untuk sebagai persiapan ﬁsik untuk proses
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persalinan nanti.
Untuk menjaga kesehatan jantung yang anda perlukan

Komunitas

adalah mengkonsumsi asupan kalsium dengan baik.
Karena kalsium dapat membuat kinerja jantung,
sistem saraf dan pembuluh darah menjadi lebih baik.
Manfaatnya hal ini dapat mencegah ibu hamil terkena
resiko preeklampsia.
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Itulah manfaat kalsium untuk ibu hamil. Kalsium ini
bisa anda peroleh dengan mengkonsumsi susu,
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Mengkonsumsi kadar kalsium merupakan salah satu
cara untuk persiapan kehamilan dan persalinan yang
lancar.
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