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1/ Jak efektywnie wspomóc matki w karmieniu piersią?
2/ Coraz mniej kobiet karmiących piersią
Dane dotyczące ilości mam karmiących piersią w Polsce są bardzo niepokojące.
Tylko 4% mam karmi piersią po 6 miesiącach od porodu. I aż ponad 50% mam rezygnuje
z karmienia piersią do 2 miesięcy po porodzie.
Niepodważalny jest fakt obustronnych korzyści z karmienia piersią zarówno dla matki
jak i dziecka. Stąd według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia oraz polskich
ekspertów ds. żywienia zaleca się wyłączne karmienie piersią przynajmniej przez pierwsze 6
miesięcy życia dziecka. Zalecenia te nie są realizowane aż przez 96% mam, które rezygnują z
karmienia piersią do zalecanego okresu 6 miesięcy życia dziecka. Z misją wsparcia mam
karmiących piersią i poprawy sytuacji odsetka kobiet karmiących piersią w Polsce powstał
suplement diety Piulatte, zawierający Lacta-Plus-Complex.
Dla kogo Piulatte?
Problemy laktacyjne najczęściej obserwowane są u kobiet, które urodziły przedwcześnie,
poprzez cesarskie cięcie, w okresach tzw. „kryzysów laktacyjnych” Niekorzystnie na laktację
wpływa również stres i zmęczenie, często towarzyszące mamom w początkowym okresie
opieki nad niemowlęciem. Dla wszystkich mam, które chcą karmić naturalnie i wzmagają
się ze zbyt małą ilością pokarmu dedykujemy suplement diety Piulatte W celu wsparcia
mam karmiących w preparacie zawarto głównie substancje czynną z ostropestu plamistego sylimarynę, która korzystnie wpływa na poziom prolaktyny oraz przyczynia się do obniżenia
poziomu hormonu stresu – kortyzolu, co przedkłada się pozytywnie na ilość produkowanego
mleka.
Piulatte w oparciu o badania
Piulatte to komplementarnie wsprcie mamy karmiącej dzięki zawartości Lacta-Plus-Complex.
W składzie suplementu zawarta jest unikalna cząsteczka Silitidil. Cząsteczka ta zbudowana jest
z

sylimaryny (naturalnej substancji czynnej z ostropestu plamistego) w połączniu z

fosfotydyloseryną. Dlaczego to połączenie jest wyjątkowe?
- sylimaryna z ostropestu plamistego według grupy ekspertów ds. żywienia kobiet w okresie
laktacji zaliczany jest do galaktogogów, czyli naturalnych substancji o działaniu mlekopędnym.
W badaniach naukowych działania prolaktacyjnego sylimaryny z ostropestu plamistego

zaobserwowano wzrost produkcji mleka aż o 85% w grupie kobiet suplementujących
sylimarynę.
- fosfatydyloseryna to fosfolipid, który pozwala na bardziej efektywne wchłonięcie w
sylimaryny. Dane naukowe potwierdzają, że połączenie syliamryny z

organizmie

fosfatydyloseryną pozwala na aż około 15-krotny wzrost jej bioprzywajalności w organizmie,
tym samym zwiększone pozytywne oddziaływanie syliamryny na laktację.
Ponadto dla wsparcia mam karmiących piersią w składzie Piulatte znajdują się ważne w tym
okresie witaminy:
- witamina D, która korzystnie wpływa na gęstość mineralną kości i pozwala na ich
mineralizację do stanu sprzed ciąży,
- witamina B12, ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, w tym
koncentracji i pamięci. Jest ważna dla mam, które w okresie początkowym opieki nad
dzieckiem bywają zmęczone i znużone.
Jak stosować?
Dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów stosowania preparatu, zaleca się przyjmowanie 1
saszetki Piulatte dziennie. Istotna jest pora przyjmowania preparatu. Naturalnie stężenie
prolaktyny obniża się w godzinach popołudniowych, dlatego w tym okresie zaleca się
przyjmowanie Piulatte rozpuszczonego w 200 ml wody/soku lub innego płynu. Podwyższenie
poziomu prolaktyny przez kompleks Silitidil pozytywnie wpłynie na ilość produkowanego
mleka, a dodatkowo obniżenie poziomu kortyzolu i zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
zwiększa szansę na powodzenie karmienia piersią Czas stosowania jest uzależniony od
indywidualnych potrzeb matki pragnącej karmić naturalnie.
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Pielęgnacja delikatnej skóry dziecka
Skóra jest jednym z największych i bardzo ważnym narządem naszego ciała. Pełni szereg
funkcji w naszym organizmie: odpowiada za termoregulację i gospodarkę wodną, chroni przed
drobnoustrojami, bierze udział w oddychaniu.
Skóra niemowlęcia i małego dziecka nie jest w pełni dojrzała i pod wieloma względami różni
się od skóry osób dorosłych, a zaczyna ją przypominać dopiero około 4 roku życia:


u noworodka naskórek jest cieńszy i bardziej delikatny niż u osoby dorosłej


skóra noworodka ma mniej kwaśny odczyn, a wartość typową dla dorosłego (pH
5,4—5,9) osiąga po ukończeniu kilku tygodni życia

jest mniej elastyczna i jaśniejsza – zawiera mniej kolagenu, słabiej produkuje
barwnik, dlatego jest bardziej wrażliwa na światło słoneczne

w skórze noworodków i niemowląt znajduje się znacznie mniej niż u dorosłych
gruczołów potowych o znacznie gorszej czynności, dlatego dzieci są bardziej podatne na
przegrzanie

stosunek powierzchni skóry do masy ciała dziecka jest znacznie większy niż u
dorosłego, dlatego małe dzieci tracą w wyniku parowania przez skórę znacznie większą
część wody ustrojowej niż dorośli, są narażone na zwiększone wchłanianie substancji
kontaktujących się ze skórą (leki, substancje chemiczne)

u noworodków i niemowląt skóra nie jest w stanie wytworzyć płaszcza lipidowego,
który będzie chronić przed wnikaniem wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, brudu czy
negatywnym działaniem mikroorganizmów.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki do higieny i
pielęgnacji dzieci nie powinny być stosowane kosmetyki dla
dorosłych. Ich delikatny naskórek wymaga specjalnej
pielęgnacji, by spełniać prawidłowo swoje zadania. Na
wrażliwej skórze mogą pojawiać się przeróżne zmiany.
Większość nie wymaga interwencji lekarskiej, jednak w
niektórych przypadkach warto wspierać skórę noworodka za
pomocą kremów i maści dostępnych w aptekach. Jak
pielęgnować skórę niemowlaka? Należy więc koniecznie
stosować skuteczne a zarazem łagodne produkty, gwarantujące
wysoką tolerancję, odpowiednią dla specyfiki skóry dziecka
oraz wysoki stopień bezpieczeństwa, odpowiadający
rygorystycznym wymogom w tworzeniu i produkowaniu
środków dostosowanych do skóry niemowląt.

O ile młoda mama nie powinna mieć problemu z wyborem produktu dla zdrowej skóry swojego
maluszka, to w chwili pojawienia się problemów ze skórą podjęcie takiej decyzji staje się
trudnością. Najczęstsze problemy ze skórą u dzieci to pieluszkowe zapalenie skóry i atopowe
zapalenie skóry. Co wtedy robić? W fazie początkowej skóra bardzo dobrze reaguje na emolienty,
które mają za zadanie przywrócić jej prawidłowe nawilżenie. Idealne są delikatne środki które
szybko się wchłaniają, są wieloskładnikowe i wielokierunkowo zadziałają na skórę naszego
maluszka. Dbajmy o to aby skóra była nawilżana kilkakrotnie w ciągu dnia i pamiętajmy aby nie
przesadzać z kąpielą, ponieważ woda usuwa naturalne warstwy ochronne co również może
doprowadzić do nadmiernego wysuszenia.
Gdy zaś pomimo naszych starań stan się nasili a na skórze pojawią się zaczerwienienia lub stanie
się ona szorstka i nadmiernie wysuszona, należy jak najszybciej zastosować sprawdzony preparat o
działaniu ochronnym, nawilżającym, oraz regenerującym, który złagodzi podrażnienia oraz
przyspieszy odnowę naskórka. Właściwy preparat musi mieć szerokie spektrum działania: powinien
działać antybakteryjnie, szybko stworzyć barierę ochronną aby ograniczyć ubytek wody oraz
ochronić skórę przed działaniem szkodliwych czynników. Doskonale sprawdzają się preparaty
zawierające pantenol i alantoinę.

Pamiętajmy jednak że o skórę dziecka należy dbać cały czas, a nie dopiero wtedy gdy
pojawiają się niepokojące objawy. Ważna jest pielęgnacja ale jeszcze ważniejsza profilaktyka.

Agnieszka Czerska - Jestem pielęgniarką z ponad 20-letnim stażem pracy w szpitalu, przychodni, szkole i opiece długoterminowej.
W roku 1994 ukończyłam Liceum Medyczne, a w roku 2013 studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Kocham Tatry i
Zakopane, a gdy nie ma mnie na górskich szlakach, to przesadzam coś w ogrodzie.

