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Karmienie mieszane, czyli pier? i butelka
Karmienie piersi? jest najlepsze i najzdrowsze dla Twojego maluszka. Je?li zdecydujesz si?
wprowadzi? do diety dziecka mleko modyfikowane, nie musisz rezygnowa? z karmienia
naturalnego. Dowiedz si?, jak po??czy? pier? i butelk?. Zobacz, co warto wiedzie? o kamieniu
mieszanym i jak si? do niego przygotowa?. Karmienie mieszane to te? szansa dla Taty, który
teraz tak?e b?dzie móg? karmi? Waszego maluszka!

[6]

Karmienie mieszane niemowl?t – pier? i butelka

[6]

Karmienie mieszane piersi? i butelk? jest mo?liwe! To b?dzie wyj?tkowy czas dla Ciebie,
dziecka, a tak?e jego taty, który w ko?cu b?dzie móg? sam nakarmi? maluszka!
Dowiedz si? wi?cej [6]

Jak pogodzi? karmienie z prac? zawodow?
Pogodzenie pracy zawodowej z karmieniem piersi? wcale nie musi by? trudne. Jest to
wyzwanie nie?atwe, ale na pewno mo?liwe! Przygotuj si? z nami na powrót do pracy.
Dowiedz si? wi?cej [7]

[8]

Karmienie piersi? – najlepsze, bo naturalne

[8]

Dzi?ki mleku mamy dziecko zdrowo si? rozwija i otrzymuje sk?adniki od?ywcze zawarte w
tym naturalnym pokarmie. Sprawd?, dlaczego karmienie piersi? jest tak wa?ne!
Dowiedz si? wi?cej [8]

[9]

Dieta po ci??y przy karmieniu piersi? i butelk?

[9]

Jak powinna wygl?da? zbilansowana dieta po ci??y? Wiele zale?y od tego, czy jeste? mam?,
która karmi piersi? czy te? zdecydowa?a? si? karmi? mlekiem modyfikowanym.
Dowiedz si? wi?cej [9]

[10]

Odci?ganie pokarmu? ?atwiejsze ni? my?lisz!

[10]

Podpowiadamy, jak i kiedy najlepiej ?ci?ga? pokarm. Doradzamy równie?, jak ?awo odci?ga?
mleko laktatorem, który od tego momentu stanie si? Twoim sprzymierze?cem!
Dowiedz si? wi?cej [10]

[11]

Jakie mleko modyfikowane wybra? dla dziecka?

[11]

Przechodz?c z karmienia piersi? na mleko modyfikowane, rodzice zastanawiaj? si?, jaki
produkt wybra? dla maluszka. Podpowiadamy, na co warto zwróci? szczególn? uwag?!
Dowiedz si? wi?cej [11]

[12]

Jak karmi? piersi?? Pozycje i techniki karmienia

[12]

Przysz?e i ?wie?o upieczone mamy zastanawiaj? si?, jak prawid?owo karmi? piersi?. Poznaj
ró?ne techniki karmienia. Wybierz te dogodne dla siebie i Twojego maluszka.
Dowiedz si? wi?cej [12]
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