Хипоалергенни (HA) млека за кърмачета
за профилактика на алергиите
Кърменето е най-доброто за всяко бебе. Едно
от предимствата е, че кърмените деца развиват
по-рядко алергични прояви през първите години от
живота. Белтъците в кърмата са видовоспецифични и не предизвикват алергии в преобладаващата
част от случаите. Кърмата съдържа алергени в
минимални количества, необходими за развитие
на поносимост (толеранс) на бебето към храните.
Множество разнообразни имунни и биологично-активни фактори в състава є осигуряват допълнителна защита.
Aлергията е реакция на свръхчувствителност
на организма към някои вещества, които обичайно
се толерират от него. Атопичните заболявания се
увеличават значително през последните десетилетия. Предприемат се специални мерки за намаляване
на тяхната честота или отлагане първите прояви
във времето.
Развитието на алергията зависи от много фактори
– наследствени, околна среда и др. Видът и честотата им в голяма степен се определя от индивидуалното наследствено предразположение, времето
на първия контакт, количеството на алергените
и др.
Най-добрият начин за оценка на индивидуалния
риск на кърмачето от атопични заболявания е фамилната история. Рискът е по-висок при наличие на
алергия в рода. Унаследява се предразположението
към атопия, тежестта на алергична реакция, често
и клиничните прояви. Видът на алергена, предизвикващ алергия, или органът, който първоначално се
въвлича в имунния отговор, е индивидуален. Затова
е много важно да се ограничи и отложи контактът
с алергени в ранна възраст. В детството най-често се засягат кожата (атопичен дерматит) или
храносмилателната система, тъй като тези алергени са първите, с които детето влиза в контакт.
Стандартните млека за кърмачета не съдържат повечето от имуно-активните фактори на
кърмата. Концентрацията на хранителните алергени в стандартните млека за кърмачета е 100
хиляди до 100 милиона пъти по-висока в сравнение с
кърмата. Но млякото е основна част от ежедневната диета на кърмачето. Алергенността на хранителните протеини, включително белтъците на
кравето мляко, може да бъде намалена чрез специална обработка – хипо-алергенни (HA) млека. Така се
намалява рискът от развитие
на алергия в ранна възраст –
отлага се първият контакт с
чуждовидови белтъци.

Как да предпазим
детето?
1. По-дълго кърмене, поне до 6-ия месец.
2. Хранене с HA формули
при недостиг или липса
на кърма.
3. Правилно захранване с
монокомпонентни храни
и отлагане във времето
на силно алергизиращите храни. Препоръчват
се безмлечни пюрета и
каши, към които се добавя HA-мляко.
APTAMIL HA 2 е хипоалергенно преходно мляко
за деца след 6-ия месец до 3-годишна възраст. Профилактичният ефект на APTAMIL HA 2 е доказан в
множество клинични проучвания. В състава му са
включени:
• специално обработени суроватъчни протеини
(частично разградени);
• IMMUNOFORTIS® – уникална комбинация от
пребиотични олигозахариди, подобно на кърмата.
Те стимулират развитието на полезната бифидус-бактериална чревна флора, доказано намаляват
риска от хранителна алергия и храносмилателен
дискомфорт;
• съдържа DHA, AA, нуклеотиди, таурин, селен,
витамини А, С и Е. Те участват във формирането
на имунната защита и намаляват риска от хранителни дефицити.
APTAMIL HA 2 е с добре балансиран състав и
задоволява потребностите на децата след 6-ия месец. Прилага се за профилактика при деца с повишен
риск от алергия и след диетолечение с екстензивно
хидролизирани млека. Може да се добавя към безмлечните каши на MILUPA и други безмлечни храни.
Храненето, особено в ранно детство, играе важна роля в развитието на всички видове алергични
заболявания. APTAMIL HA 2 е ефективна защита за
намаляване риска от алергии.

Кърменето е идеалното за вашето бебе!
Майчиното мляко е най-добрата храна. Храненето на майката е важно за поддържането на лактацията. Кърменето може да се повлияе неблагоприятно от храненето с
биберон. Трудно е да бъде въстановено след евентуално
прекъсване. Млеката за кърмачета и преходните млека се
използват само след препоръка на специалист.

Производител: Milupa, Германия
Официален вносител: АКСОН България ООД, София 1407, тел.: 02/819 1000

