Aptamil c IMMUNOFORTIS® – намалява риска
от развитие на инфекции и алергии

Правилното хранене на децата е основен фактор
за оптималното им развитие, растеж и добро здраве. Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачетата.
Научният интерес към чревната флора расте, поради значението й за здравето на човека. Тя е представена от огромен брой и над 400 вида микроорганизми. От тях особено важни са полезните бифидобактерии и лактобацили. Съставът на чревната флора между кърмени и некърмени деца се различава - при
естествено хранените преобладават “добрите” бифидобактерии, а при заместващо хранените флората е разнообразна.
Преобладаването на полезните бактерии е резултат от много и различни фактори. Начинът на раждане, микроорганизмите в червата на майката и в
обкръжаващата среда, приемът на антибиотици
определят вида на чревната флора на бебето в първите дни след раждането. Кърмата е основният фактор, вляещ върху развитието на микрофлората у
кърмачето. Майчиното мляко не съдържа живи бактерии, а т. нар. бифидогенни фактори. Основна роля
за развитието на полезната чревна флора у кърмачето имат над 130 вида пребиотични олигозахариди. Природата е предпочела в кърмаческа възраст да
се приемат пребиотици за повлияване състава на
чревната флора, които са специфична храна за полезните бактерии. Количеството им е около 1 г/100 мл
- третият по големина компонент в кърмата. Те
преминават непроменени през горните отдели на
храносмилателния тракт и достигат до дебелото
черво, тъй като са устойчиви на въздействието на
физико-химичните промени и на смилателните ензими. Пребиотиците избирателно стимулират растежа и активността на полезните бактерии, които са
специфични за всеки индивид. Така те осигуряват преобладаването им в червата, дори след употреба на
антибиотици. В резултат се намалява риска от развитие на алергия и инфекции. Пребиотиците допринасят за регулиране на изхожданията и по-меките изпражнения на кърмените деца.

Разлика между ПРЕ- и ПРО-биотици

• ПРЕбиотиците са храна за полезните бактерии и са естествена съставка на кърмата
• ПРОбиотиците са живи,
полезни бактерии, които се прибавят към мляко или са хранителна добавка за балансиране на
чревната флора

ПРОбиотиците
В храносмилателния тракт физични и химични
механизми възпрепятстват проникването на живи
микроорганизми от външната среда. За да се характеризира като ПРОбиотик дадена бактерия, трябва
да отговаря на следните критерии:
 да достига в достатъчно количество червата
 при съхранение и след приемане да се запази
жива и устойчива
Използвайки кърмата като модел, MILUPA създава уникална комбинация от пребиотични олигозахариди - IMMUNOFORTIS®, които стимулират растежа на полезните бифидо- и лактобактерии. С IMMUNOFORTIS:
 намалява се риска от развитие на алергия и инфекции
 по-меки изпражнения и при заместващо хранените деца,
 осигурява правилно хранене и ефективна защита на децата.
 Преходните млека Aptamil 2 и 3 с IMMUNOFORTIS са подходящи за деца след 6-месечна до 3-годишна възраст. Съставът им е съобразен със специфичните хранителни и енергийни потребности за
съответната възраст. Съдържанието на IMMUNOFORTIS в Aptamil 2 и 3 е в количество, съизмеримо
с това в кърмата и укрепва здравето на детето.
Кърменето е идеалното за вашето бебе
Майчиното мляко е най-добрата храна. Храненето на
майката е основно за поддържането на лактацията.
Кърменето може да се повлияе неблагоприятно от
храненето с биберон. То е трудно да бъде въстановено, след
евентуално прекъсване. Млеката за кърмачета и преходните
млека се използват само след препоръка на специалист.
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