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Calma 
150ml

Calma 
250ml

Calma 
Solitaire



Vantagens para o seu bebé:

    O bebé alimentado com leite materno é mais saudável, porque o leite materno contém 
    substâncias especiais que impedem o crescimento de bactérias nocivas que causam 
    infeções nos intestinos.

    O bebé terá menor probabilidade de desenvolver infeções e um risco menor de ter  
    alergias, diabetes infantil e obesidade. 

    Melhor desenvolvimento cerebral.

    O bebé desfrutará de uma ligação emocional mais intensa com as mães e sentem o calor,  
    amor e carinho oferecido pela proximidade física da amamentação.

Vantagens para si:

    Reduz a hemorragia pós-parto e o risco de anemia.

    Recuperação mais rápida da sua silhueta. 

    A amamentação prolongada tem um efeito  
    protetor contra diversos tipos de  
    cancro da mama e dos ovários,  
    e previne a osteoporose. 

Escolha o melhor

A amamentação é natural e extremamente benéfica, tanto para si, 
como para o seu bebé. Conhece os seus principais benefícios?

E se não posso estar presente para amamentar o meu bebé? 

Há momentos em que não poderá estar presente para amamentar o seu bebé. Por exemplo, 
se tem que regressar ao trabalho, ou se lhe apetece sair para dar um passeio enquanto outro 
membro da família desfruta de um momento especial com o bebé, ou se precisa de dormir para 
recuperar o sono “atrasado”. 
 
Se por qualquer motivo não pode estar perto do seu bebé para o amamentar, graças aos 
extratores e ao biberão Calma da Medela, poderá continuar a alimentar o seu bebé com o leite 
materno. 

Extratores de leite
 
Os extratores Medela simulam de forma suave o ritmo de sucção do seu bebé e incorporam a 
tecnologia 2-Phase Expression, que permite extrair mais leite em menos tempo.

Calma

Uma vez escolhido o extrator Medela e extraído o leite, o Calma é a melhor opção para 
alimentar o seu bebé.

Porquê o Calma?

A Medela, em colaboração com a University of Western Australia, desenvolveu uma 
investigação para encontrar uma solução que simule o comportamento natural de sucção 
do bebé, permitindo assim uma transição mais fácil do peito materno para o biberão 
e, o que é mais importante, poder retomar a amamentação em qualquer momento. O 
resultado é o Calma. 

Demonstrou-se que durante a amamentação cada bebé desenvolve um comportamento 
individual e específico de alimentação. O bebé engole, faz pausas e respira segundo 
o seu próprio ritmo e para que o leite possa fluir melhor, deve criar vácuo. No entanto, 
nos biberões convencionais o leite flui por si mesmo, sem que o bebé tenha que fazer 
qualquer esforço. Isto dificulta o regresso à amamentação no seio materno. Isto não 
ocorre com Calma.

Calma é um sistema especificamente concebido para a alimentação com leite materno. 
Ao contrário dos biberões convencionais, Calma apenas deixa fluir o leite quando o bebé 
exerce vácuo, interrompendo o fluxo quando o bebé faz uma pausa ou quando pára para 
respirar, tal como acontece quando se alimenta do seio materno.

Com o Calma, o seu bebé: 

    Continua a ser alimentado com leite materno mesmo na sua ausência.

    Mantém o seu comportamento natural de sucção, permitindo ao bebé  
    engolir, respirar e fazer pausas tal como aprendeu a fazer ao alimentar-se 
    do peito materno. 

    Pode retomar o seio materno em qualquer momento.

Calma da Medela, a solução de alimentação adequada à amamentação.  
Disponível nas farmácias e lojas especializadas.

Freestyle 
Um dos extratores de leite elétricos 
duplos mais pequenos do mundo. 
Uma solução tudo-em-um, incluindo 
um sistema completo para a sua 
total liberdade. Ideal para as mamãs 
que trabalham.

Swing Maxi 
Altamente eficiente, cómodo e 
rápido. Extrai até 18% mais leite em 
metade do tempo*.

Swing 
Extrator de leite elétrico com um 
design premiado, mais cómodo 
e eficiente.

Harmony 
Pequeno, leve e compacto, 
com uma pega ergonómica. 
Ideal para uma utilização 
ocasional.

*Comparação de uma sessão de 15 minutos de extração dupla (ambos os seios) 
utilizando o vácuo máximo com conforto versus uma sessão simples (de um só seio).


