Ако Вашето дете често
има оригвания и повръщания
Оригванията и повръщанията са често срещани физиологични състояния при кърмачетата през първите
няколко месеца. Причина за тях са незавършеното развитие на долната част на хранопровода, малкият обем
и бавното изпразване на стомаха. Оригванията и повръщанията не се отразяват на общото състояние и
отзвучават до края на първата година със съзряването на храносмилателната система и постепенното
захранване с по-консистентни храни. Но при една част
от децата могат да продължат и след навършване на
1 година. Причиняват дискомфорт и са повод за безпокойство на родителите.
При упорити оригвания и повръщания (гастроезофагеален рефлукс, ГЕР) в хранопровода преминава кисело
стомашно съдържимо, което води до увреждане на лигавицата му. При гастроезофагеална рефлуксна болест
(ГЕРБ), общото състояние на детето е нарушено. Усложненията са твърде разнообразни – възпаление на
хранопровода, кашлица и спазъм, анемия, загуба на
тегло, увреждане на зъбния емайл и др. Едно от найтежките усложнения на това заболяване е бронхиалната астма. Редица проучвания установяват наличие
на гастроезофагеален рефлукс при 50 % от децата с
астма в тази възраст.
За преодоляване на оригванията и повръщанията се налага корекция на хранителния режим. Млякото остава
основен източник на енергия и хранителни вещества
за малките деца, независимо от включването на захранващи храни. При неусложнен рефлукс се препоръчват млека за кърмачета или преходни формули, съдържащи функционални съставки като пребиотици, скорбяла, казеин и др.

Пребиотиците в Milumil 2 и 3, подобно на майчината
кърма, стимулират развитието на полезните бифидобактерии в червата, нормализират функциите на
храносмилателната система и подобряват усвояването на важни минерали и микроелементи (калций, желязо, цинк и др.).
Растителните мазнини в Milumil 2 и 3 доставят докозахексаенова (DHA) и арахидонова (AA) мастни киселини. Tе засилват имунитета, намаляват риска от
диабет, алергични и имунни заболявания.

MILUPA предлага пълноценни млека за кърмачета и
преходни млека с антирефлуксно действие, които са с
балансиран състав и висока хранителна стойност.

С ежедневния прием на Milumil 2 или 3 гарантирано се
доставят необходимите витамини, минерали и микроелементи. Осигурява се адекватен внос на желязо,
цинк, йод, калций и др., необходими за ефективна профилактика на хранително-недоимъчни състояния.
Витамините А, Е, С участват в имунната и антиоксидантна защита.

Milumil 2 и 3 с пребиотици са пълноценни преходни

Milumil 2 и 3 с пребиотици, задоволяват хранител-

млека за деца, съответно след 6 и след 12 месечна възраст. Съставът им отговаря на хранителните потребности на децата до и след първата година.

ните и енергийни потребности на кърмачетата в период на нарастваща двигателна активност и спомагат за успешното преодоляване на оригванията и повръщанията. Те осигуряват правилно физическо и психомоторно развитие и цялостна грижа за детето.

Milumil 2 и 3 съдържат лактоза и скорбяла. Скорбялата сгъстява млякото, намалява поглъщането на
въздух и ограничава оригванията и повръщанията.
Тя регулира апетита и засища,
което предпазва децата от
прехранване (една от причините за упорити оригвания и повръщания).

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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