Ако Вашето бебе
има леки храносмилателни смущения
Правилното, балансирано хранене в ранна детска
възраст е един от основните фактори за оптимално
развитие и растеж на децата.
Защо майчиното мляко е „идеалната храна”
за кърмачетата?
Неоспорим факт е, че майчината кърма е най-добрата храна за кърмачетата. Нейният уникален състав
определя тяхното добро здраве в бъдеще. Майчиното
мляко съдържа хранителни вещества и множество
биоактивни съставки – пребиотици, нуклеотиди, ензими, растежни, противоинфекциозни фактори и др.
Пребиотиците в нея (1,2 г/100 мл) стимулират развитието на характерните за кърмените деца полезни бифидус- и лактобактерии в червата. Тези бактерии потискат растежа на болестотворните микроорганизми в храносмилателната система, регулират храносмилането, намаляват риска от чревни инфекции и алергични заболявания.
Какви са причините за леките храносмилателни
смущения при кърмачетата?
Оригванията, газовете в червата, коликите и запекът са характерни за повечето кърмачета, хранени
със заместители. Причините за тях са:
 Незрелост на храносмилателната система;
 Грешки при хранене – прехранване или недохранване, поглъщане на въздух, особено при хранене с
бутилка;
 Дисбактериоза и др.
Как можем да повлияем
на леките храносмилателни проблеми?
Съвременна тенденция за преодоляване на храносмилателния дискомфорт е прилагането на „функционални храни”. Преходното мляко Aptamil Comfort 2
е функционална храна, предназначена за кърмачета с леки храносмилателни проблеми след 6-месечна възраст.
В състава му са включени специфични съставки, които
определят неговата ефективност.

Aptamil Comfort 2 съдържа:
 Immunofortis (пребиотици) – използвайки кърмата като модел, MILUPA създава уникална комбинация
от пребиотични олигозахариди, които стимулират
растежа на полезните бифидо- и лактобактерии.
С Immunofotis се намалява рискът от хранителна

алергия и чревни инфекции,
редуцират се проявите на
запек, подобрява се усвояването на минерали и микроелементи.
 Хидролизиран суроватъчен белтък – преработен е така, че да намалява проявите на храносмилателен дискомфорт.
 Бета-палмитат – в
майчината кърма се съдържа бета-палмитат, на
който се дължи пълноценното усвояване на мазнините и калция от нея. С него
се подобрява отлагането на мазнините и калция в костите, спомага за преодоляване проявите на запек при
кърмачетата.
 Скорбяла – повишава гъстотата на млякото, намалява честотата на оригванията и предпазва кърмачетата от прехранване.
 Лактоза – намаленото є количество не превишава възможностите на ензима лактаза. Това намалява процесите на ферментация в червата и образуването на газове.
 Дълговерижни полиненаситени мастни киселини (DHA и AA) – мастно-киселинният профил в
Aptamil Comfort 2 е подобен на този на майчината
кърма.
 Нуклеотиди и антиоксидантен комплекс (селен,
таурин и витамини А, Е, С) – те са важни за съзряването на имунната система.
Aptamil Comfort 2 се характеризира с добре балансиран състав, включващ и важните за детския организъм таурин, карнитин, холин и инозитол. Съдържанието на Immunofotis в Aptamil Comfort 2 е в количество, съизмеримо с това в кърмата и осигурява
естествено стимулиране на имунната защита и укрепване здравето на детето.
Aptamil Comfort 2 с Immunofotis е ефективно
решение при леки храносмилателни смущения.
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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