Биоактивни компоненти
в млякото
Майчината кърма – идеалната храна и защита!
Тя съдържа повече от 200 различни съставки,
които влияят върху процесите на растеж и развитие, обмяната на веществата и имунитета. Тези
биологично активни вещества предпазват от инфекции, алергични и обменни заболявания.
Майчината кърма задоволява напълно
хранителните потребности на кърмачето
Съставът є сe променя, съобразно индивидуалните нужди на кърмачето, през целия период на
лактацията, в рамките на едно денонощие, даже по
време на едно кърмене.
В кърмата се съдържат всички основни хранителни вещества – белтъци, мазнини, въглехидрати,
минерали и др. Белтъчините са най-лесно усвоими
и видовоспецифични. Съставът им е съобразен с
все още незрялата храносмилателна система на
кърмачето.
Мазнините в кърмата са основен енергиен източник. Те играят важна роля в растежа и развитието, изграждат клетъчните мембрани, от тях се
образуват някои хормони и т.н.
Въглехидратите са най-големият компонент на
кърмата след водата. Основният въглехидрат в
кърмата е лактозата (млечна захар), която подобрява усвояването на желязо, други минерали и стимулира развитието на полезните бифидобактерии.
Човешкото мляко не се нуждае от допълнително
подслаждане, за разлика от кравето.
Майчината кърма съдържа уникални
биоактивни компоненти
Освен множеството хранителни съставки, майчината кърма съдържа уникални биоактивни компоненти – защитни фактори, противовъзпалителни
вещества, хормони, растежни фактори, пребиотици, витамини, DHA и AA, β-палмитат, нуклеотиди
и др. Някои от тях притежават противоинфекциозен ефект и стимулират развитието на имунната защита в период, когато имунната система у новороденото е незряла. Други влияят върху храненето,
процесите на растеж и развитие. Имунните фактори в кърмата са устойчиви към действието на смилателните ензими, което им позволява да потискат
развитието и да унищожават болестотворните микроорганизми.

Биоактивните компоненти в преходните млека –
нова крачка към усъвършенстването им
Преходните млека на NUTRICIA – Nutrilon 2 и 3
с пребиотици са предназначени за кърмачета след
6-месечна до 3-годишна възраст. Освен хранителни
вещества, тези формули съдържат някои биологично активни съставки, подобно на майчината кърма:
 Immunofortis (пребиотични олигозахариди)
са единствените биологично активни компоненти,
чието количество е съизмеримо с това на основните хранителни вещества. Те стимулират полезните
бифидо- и лактобактерии в червата, подобно на
кърмата. Пребиотиците намаляват риска от инфекции и алергии и подобряват усвояването на минерали и микроелементи. Те нормализират чревната перисталтика и ограничават проявите на запек, както при кърмените деца.
 В млеката на NUTRICIA се съдържат дълговерижни полиненаситени мастни киселини – докозахексаенова и арахидонова мастни киселини
(DHA и AA), които подобряват формирането на тъканите. Те са есенциални за развитието на мозъка
и зрението.
 Нуклеотидите са важни компоненти за делението и въстановяването на клетките, както и за
развитието на имунната система.
Доскоро заместителите на майчината кърма се
усъвършенстваха, като се коригираше само хранителния им състав. В последните години, безспорен
успех е включването на биологично-активни компоненти. Те осигуряват правилно хранене, стимулират имунната система и профилактират редица
заболявания.
Кърменето е най-доброто за вашето бебе
Майчиното мляко е идеалната храна. Правилното хранене
на майката е важен фактор за поддържането на кърменето.
Храненето с биберон може да повлияе негативно на кърменето.
Веднъж преустановено, кърменето е трудно да бъде въстановено.
Формулите за кърмачета и преходните млека се
използват само след препоръка на здравен специалист.
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