
Porquê o leite materno?

A amamentação é natural e extremamente  

Os bebés alimentados com leite materno…

  
...    são mais saudáveis: substâncias especiais  

impedem o crescimento de bactérias nocivas  
que causam infeções nos intestinos.

…   têm menos infeções nos ouvidos, menos infeções 
respiratórias e risco reduzido de desenvolver alergias, 
diabetes infantil e obesidade.

…   têm menos tendência para desenvolver diabetes, 
doença cardíaca, eczema, asma e outras doenças 
alérgicas ao longo da vida.

…   têm um desenvolvimento cerebral melhorado:  
a investigação mostra que existe um melhor  
desenvolvimento e acuidade visual.

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

E os benefícios para si:

I  Reduz a hemorragia pós-parto  
e o risco de anemia, e ajuda-a  
a recuperar a sua silhueta normal.

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

I  O leite materno está sempre  
disponível e poupa tempo, dinheiro 
e energia.

Dê ao seu Bebé o que há de melhor! 
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A Medela torna a amamentação fácil.

A Medela oferece uma vasta gama de produtos baseados na investigação e informa-
ção sobre amamentação, para ajudar a tornar o seu período de amamentação o mais 
agradável possível!

Produtos selecionados:

Os extratores da Medela imitam suavemente o ritmo de sucção do seu bebé: come-
çam por estimular a mama com uma sucção rápida e leve, seguindo-se uma sucção 

incorporada nos nossos extratores – ajudando-a a extrair mais leite em menos tempo.

Calma – Solução de alimentação exclusivamente elaborada para leite materno. Permi-
te ao bebé fazer pausas respirar normalmente. Mantém o mesmo comportamento de 
sucção aprendido na mama.

Mais informação em www.medela.pt   

http://www.facebook.com/medela.pt https://twitter.com/MedelaPT

Harmony™Swing™Freestyle™ Swing maxi™

Calma com Frasco
de Leite 250 ml.

 Calma Calma com Frasco
de Leite 150 ml.

 

EFFICIENCY EFFICIENCY
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