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SUPLEMENT DIETY

Karmienie piersią
Wspiera Ciebie i Twoje dziecko w okresie
karmienia piersią*
Urozmaicona, dobrze zbilansowana
dieta i zdrowy tryb życia są bardzo
ważne również po zakończeniu ciąży i
urodzeniu dziecka: pomagają odzyskać
siły i zmierzyć się z nowymi zadaniami
i wyzwaniami, na przykład jeśli postanowisz karmić swoje dziecko piersią.
Karmienie piersią sprzyja nawiązaniu z
dzieckiem bardzo bliskiej więzi, dostarcza też dziecku niezbędnych składników
odżywczych.
Wytwarzanie mleka rozpoczyna się
zazwyczaj 2 do 3 dni po porodzie. Jeśli
będziesz karmić piersią, w pierwszym tygodniu będziesz wytwarzać około 300
do 500 ml mleka dziennie. Ilość ta może
zwiększyć się do 600-700 ml dziennie,
w zależności od potrzeb dziecka.
Ilość wytwarzanego mleka, jego skład
i zawartość składników odżywczych
w istotnym stopniu zależą od Twojego
stylu życia i diety. Poza tym karmienie
piersią stanowi obciążenie dla Twojego
organizmu, zwiększając zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze.
W czasie karmienia piersią zwiększa się
zapotrzebowanie w diecie na niektóre
składniki odżywcze. Na przykład, należy
zwrócić szczególną uwagę na to, aby
zapewnić odpowiednią podaż kwasu
tłuszczowego omega-3 DHA.
*Spożycie DHA przez matkę przyczynia
się do prawidłowego rozwoju mózgu
i oczu płodu oraz niemowlęcia karmio-nego piersią. Korzystne działanie
występuje w przypadku spożywania
200 mg DHA dziennie ponad zalecane

dzienne spożycie kwasów tłuszczowych
omega-3 dla dorosłych, tj. 250 mg
(DHA i EPA).
Femibion® 3 dostarcza starannie
dobranych skladników odżywczych,
w tym DHA, wspierając w tym okresie
Twój organizm jako uzupełnienie
zróżnicowanej diety. Preparat zawiera
również foliany, witaminy D i A, żelazo,
wapń, cholinę, luteinę i inne składniki
odżywcze (jod, selen, cynk, witaminy
B, C i E). Żelazo pomaga zmniejszyć
zmęczenie i osłabienie, natomiast wapń
pomaga utrzymać zdrowe kości.
Femibion® 3 zawiera kwas tłuszczowy
omega-3 DHA i luteinę w dodatkowej
kapsułce. Luteina nadaje kapsułce charakterystyczny kolor.
Proszę pamiętać:
Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Dla zdrowia ważna jest zblilansowana
dieta oraz zdrowy tryb życia. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia (jedna tabletka dziennie plus
jedna kapsułka dziennie). Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. Z uwagi na zawartość witaminy A
produkt ten nie powinien być stosowany w
pierwszym trymestrze ciąży. Jeśli w czasie
karmienia piersią zajdziesz w ciążę, zalecamy przejście na Femibion® 1, który został
opracowany specjalnie do stosowania we
wczesnej ciąży.
Wielkości opakowań
Femibion® 3 Karmienie piersią jest
dostępny w opakowaniu na 4 tygodnie
(28 tabletek plus 28 kapsułek).

Dodatkowe informacje na temat
karmienia piersią i na inne podobne
tematy można znaleźć na stronie
www.femibion.com.
Czekamy na Twoje odwiedziny na
tej stronie.

Femibion® 3 Karmienie piersią
dostarcza następujących składników
odżywczych:
+ KWAS FOLIOWY

Jest to witamina B przekształcana
w organizmie aktywnej formy folianu.
Foliany przyczyniają się do prawidłowego
wytwarzania krwi i podziałów
komórkowych.
+ METAFOLIN®

(L-metylofolian wapnia) jest to
bezpośrednio dostępna postać
folianu, której organizm nie musi
przekształcać przed wykorzystaniem.
Metafolin® jest to zarejestrowany
znak towarowy firmy Merck KGaA,
Darmstadt, Niemcy.
+ WAPŃ

Pomaga utrzymać zdrowe kości.
+ CHOLINA

Przyczynia się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu
tłuszczów. Pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu wątroby. Zapotrzebowanie na cholinę zwiększa się w czasie
karmienia piersią.
+ DHA

Czyli kwas dokozaheksaenowy, jest
to kwas tłuszczowy omega-3, który
odgrywa szczególną rolę w czasie
ciąży i karmienia piersią. Spożycie
DHA przez matkę przyczynia się do
prawidłowego rozwoju mózgu i oczu
płodu oraz niemowlęcia karmionego

piersią. Korzystne działanie występuje
w przypadku spożywania 200 mg
DHA dziennie ponad zalecane dzienne
spożycie kwasów tłuszczowych
omega-3 dla dorosłych, tj. 250 mg
(DHA i EPA).*
+ WITAMINA C

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu immunologicznego.
+ WITAMINA E

i SELEN

Pomagają chronić komórki przed
stresem oksydacyjnym.
+ WITAMINA A

Pomaga utrzymać prawidłowe widzenie
i wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu immunologicznego.
+ WITAMINA D3

i CYNK

Przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego
i odgrywają ważną rolę w podziałach
komórkowych.
+ ŻELAZO i KWAS

PANTOTENOWY

Przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.
+ WITAMINA B1, B2,

BIOTYNA i NIACYNA
Pomagają utrzymać prawidłową
przemianę energii i prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego.
+ WITAMINA B6 i B12

Przyczyniają się do prawidłowego
wytwarzania krwinek czerwonych.

Ogólne informacje na temat kluczowych etapów
rozwojowych w 1. roku życia dziecka.
zaczyna chodzić

12 - 15

Kamienie milowe w rozwoju dziecka*
W ciągu zaledwie 12 krótkich miesięcy dziecko przechodzi niesamowitą przemianę, zmieniając się z bezbronnego noworodka w
aktywnego malucha. Dzieci rosną i zmieniają się w zadziwiającym
tempie a każdy miesiąc przynosi nowe ekscytujące osiągnięcia.
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pojawiają się pierwsze zęby; zaczyna być nieśmiałe
w obecności obcych

doskonali koordynację ręka-oko; potrafi przewracać
się z plecków na brzuszek
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bada przedmioty wkładając je do buzi; układ immunologiczny
dziecka zaczyna produkować swoje własne przeciwciała
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potrafi skupiać uwagę na przedmiotach I śledzić
wzrokiem ruchy
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potrafi siadać bez pomocy;
zaczyna raczkować
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Femibion® 3 dostarcza kwasu tłuszczowego omega-3 DHA,
który wspiera prawidłowy rozwój mózgu i oczu karmionego piersią dziecka.*
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* Proszę pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie. To normalne, że niektóre kamienie milowe w swoim rozwoju dziecko osiąga wcześniej, a inne później.
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