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Medela system Calma zestaw z butelką 250ml x1 sztuka
 

Cena: 67,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Medela

Typ produktu akcesoria

Opis produktu
 

Karmienie naturalne to najbardziej optymalny dla matki i dziecka sposób podawania pokarmu. Zdarza się niestety, że mama musi
pozostawić swoje maleństwo pod czyjąś opieką. Calma to idealne rozwiązanie w takiej sytuacji, bezpieczny dla karmienia piersią sposób
podania pokarmu. Po powrocie mama bez przeszkód może dalej karmić swoje maleństwo piersią.

Pozwala na podtrzymanie u dzieci naturalnego odruchu ssania wyuczonego przy piersi.
Umożliwia dziecku spokojne i regularne oddychanie.
Wspiera przejście z piersi na smoczek i z powrotem.
Jeden rozmiar dozownika wystarcza na cały okres karmienia piersią.
Wyjątkowe rozwiązanie karmienia dla Twojego dziecka.

Dzięki systemowi Calma dzieci nie będą musiały zmieniać naturalnych zachowań nabytych przy ssaniu piersi. Czy karmisz piersią, czy
korzystasz z systemu Calma — mleko płynie tylko wtedy, gdy dziecko wytwarza podciśnienie.

Dlaczego Calma?

Nasze ostatnie badania prowadzone we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Zachodniej Australii wykazały, że podstawą
pobierania pokarmu z piersi jest wytwarzanie odpowiedniego podciśnienia. Dziecko bardzo szybko się uczy, że za ciężką pracę
(odpowiednie ssanie) otrzymuje nagrodę - pokarm mamy. Naturalne ssanie oznacza dla dziecka ciężką pracę podczas karmienia!

Calma - wyjątkowy smoczek do mleka kobiecego dla Twojego dziecka

Dla matek szukających rozwiązania karmienia swoich dzieci - Calma jest idealna. Zestaw Calma został opracowany na podstawie
wyników naszych badań naukowych. Calma jest wyjątkowym smoczkiem dla dzieci, które karmione są z piersi, ponieważ umożliwia im
ssanie, połykanie i oddychanie w dokładnie taki sposób , z jakiego korzystają pobierając pokarm z piersi. Bez względu na to, czy karmisz
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piersią, czy stosujesz Calmę, dziecko musi wytworzyć odpowiednie podciśnienie, by spowodować wypływ pokarmu. Gdy dziecko
przestaje ssać, wypływ zatrzymuje się - dokładnie tak samo jak podczas ssania piersi.

Podobnie jak podczas pobierania pokarmu z piersi, dziecko może:

ssać, robić przerwy i oddychać w naturalnym rytmie,
tworzyć na własny użytek podciśnienie ruchami żuchwy i języka,
zachować naturalny rytm ssania, który wspiera przejście od ssania piersi do Calmy, a następnie z powrotem do piersi .
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