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Laktator elektryczny podwójny
ALYSSA DOUBLE 

jedyny na rynku laktator z automatycznym programem stymulacji laktacji
Power Pumping 
system zamknięty z 4. stopniem bezpieczeństwa higienicznego  
indywidualne dopasowanie siły i cykli w każdej fazie odciągania 
2-fazowe odciąganie odwzorowuje naturalne ssanie dziecka 
pojemny akumulator - do 8 sesji odciągania na jednym ładowaniu
szybkie ładowanie - tylko 2 godz. (przy użyciu oryginalnych akcesoriów)
kabel USB pozwala naładować akumulator laktatora m.in. w samochodzie,
z powerbanka
intuicyjny, nowoczesny panel dotykowy 
zapamiętywanie historii i ustawień odciągania przy użyciu 1 przycisku 
aplikacja MyArdo pozwala na zdalne zarządzanie laktatorem 
podwójne odciąganie zwiększa ilość pokarmu oraz jego kaloryczność 
w komplecie 2 rozmiary lejków 22+26 mm (inne rozmiary dostępne) 
bez BPA i BPS 
wyrób medyczny

nowość
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Za mało pokarmu?
Power Pumping to system stymulacji 
laktacji, który zwiększa ilość mleka. 

Jak to działa?
Odciągaj pokarm w systemie Power Pumping 
1-3 razy w ciągu doby i kontynuuj przez 3-5 dni.
Laktator Alyssa posiada automatyczny program Power
Pumping. Włączasz jeden przycisk a laktator sam przełącza się
w tryb odciągania pokarmu a następnie poinformuje Cię o
przerwie i ponownie sygnał dźwiękowy przypomni o kolejnym
etapie odciągania. Nie musisz zerkać na zegarek bo laktator
kontroluje czas za Ciebie.

Opakowanie zawiera:
laktator
zasilacz
kabel i ładowarka
lejek o śr. 26 mm x 2
wkładka do lejka o śr. 22 mm x 2
butelka o poj. 150 ml z dzieloną
nakrętką x 2
zaworek x 2
membrana x 2
pokrywka x 2
dren z łącznikiem x 2
podstawka x 2
instrukcja obsługi



 
laktator
zasilacz
lejek o średnicy 26 mm
butelka o poj. 150 ml z dzieloną nakrętką
zaworek
membrana 
pokrywka
dren z łącznikiem
podstawka
instrukcja obsługi

Laktator elektryczny
CALYPSO

Wyjątkowo cichy dzięki czemu możesz odciągać pokarm nawet przy
śpiącym dziecku
Indywidualnie regulowane ustawienia siły ssania i cyklu - 64 ustawienia
Może być również używany w pozycji leżącej, po cesarskich cięciach
System zamknięty zapewnia 100% bezpieczeństwa i zapobiega zalaniu
silnika laktatora lub zanieczyszczenia mleka - 4 stopień bezpieczeństwa
higienicznego
Wyjątkowo delikatny - brak efektu "szarpania" brodawki
Duży, intuicyjny wyświetlacz
Możliwość dopasowania lejka - 5 rozmiarów
Zasilanie sieciowe lub bateryjne
Możliwość rozbudowania do wersji laktatora podwójnego lub ręcznego
Wyrób medyczny

Opakowanie zawiera:
podłączenie 

dwóch końcówek 
nie zmniejsza 
mocy laktatora

WSKAZÓWKA



 
laktator
zasilacz
lejek o śr. 26 mm x 2
lejek o śr. 31 mm x 2
wkładka do lejka o śr. 28 mm x 2
silikonowa wkładka masująca o śr. 26 mm x 2
butelka o poj. 150 ml z dzieloną nakrętką x 2
zaworek x 2
membrana x 2
pokrywka x 2
dren z łącznikiem x 2
podstawka x 2
instrukcja obsługi

Laktator elektryczny podwójny
CALYPSO DOUBLE PLUS

Wyjątkowo cichy dzięki czemu możesz odciągać pokarm nawet przy
śpiącym dziecku
Indywidualnie regulowane ustawienia siły ssania i cyklu - 64 ustawienia
Może być również używany w pozycji leżącej, po cesarskich cięciach
System zamknięty zapewnia 100% bezpieczeństwa i zapobiega zalaniu
silnika laktatora lub zanieczyszczenia mleka - 4 stopień bezpieczeństwa
higienicznego
Wyjątkowo delikatny - brak efektu "szarpania" brodawki
Duży, intuicyjny wyświetlacz
Możliwość dopasowania lejka - 5 rozmiarów
Zasilanie sieciowe lub bateryjne
Możliwość używania tylko z jedną końcówką
Wyrób medyczny

Opakowanie zawiera:
odciąganie 

pokarmu z dwóch 
piersi jednocześnie
zwiększa produkcję

pokarmu

WSKAZÓWKA



 

laktator
zasilacz
lejek o śr. 26 mm x 2
lejek o śr. 31 mm x 2
wkładka do lejka o śr. 28 mm x 2
silikonowa wkładka masująca o śr. 26 mm x 2
butelka o poj. 150 ml z dzieloną nakrętką x 8
zaworek x 2
membrana x 2
pokrywka x 2
dren z łącznikiem x 2
kompletna rączka do laktatora ręcznego
podwójny uchwyt na butelki
szczoteczka do mycia akcesoriów
torba chłodząca z 3 wkładami
torebka na akcesoria x 2
duża torba na ramię
instrukcja obsługi

Laktator elektryczny podwójny
CALYPSO TO-GO

Podwójny laktator CALYPSO DOUBLE PLUS wraz z uchwytem do laktatora
ręcznego AMARYLL
W komplecie niezbędne akcesoria dla każdej aktywnej mamy: torba na
akcesoria, chłodziarka, dodatkowe butelki na mleko mamy
Wyjątkowo cichy dzięki czemu możesz odciągać pokarm nawet przy
śpiącym dziecku
Zasilanie sieciowe, bateryjne lub ręczne
Możliwość używania tylko z jedną końcówką
Wyrób medyczny

Opakowanie zawiera:

odciągnięty pokarm
można przechowywać
w torbie chłodzącej

do 24 h

WSKAZÓWKA



 

rączka
lejek o śr. 26 mm 
butelka o poj. 150 ml z dzieloną nakrętką 
zaworek
membrana
pokrywka z trzpieniem
podstawka
instrukcja obsługi

Laktator ręczny
AMARYLL

Laktator ręczny dla delikatnego odciągania
Maksymalne bezpieczeństwo i higiena dla mleka mamy
Kształt rączki pozwala na wygodne użycie dla mam prawo- i leworęcznych
Wygodny w trzymaniu
Idealny do okazjonalnego użycia
Możliwość podłączenia do laktatorów elektrycznych Ardo
Wyrób medyczny

Opakowanie zawiera:

laktator jest
kompatybilny 
ze wszystkimi 

butelkami Ardo, 
bez względu na

pojemność

WSKAZÓWKA



 

lejek o śr. 26 mm 
butelka o poj. 150 ml z dzieloną nakrętką 
zaworek
membrana
pokrywka
dren z łącznikiem
instrukcja obsługi

Końcówka osobista
SINGLE PUMPSET

Możliwość podłączenia do laktatorów elektrycznych Ardo
Szybka i tania alternatywa rozbudowania laktatora Calypso do wersji
podwójnej
Wyrób medyczny

Opakowanie zawiera:

laktator jest
kompatybilny 
ze wszystkimi 

butelkami Ardo, 
bez względu na

pojemność

WSKAZÓWKA



 

Lejki do laktatorów

brodawka sutkowa porusza się swobodnie w lejku i może podążać za
rytmicznymi ruchami laktatora
w lejku nie ma lub jest tylko niewielki obszar otoczki brodawki
mleko przepływa, a pierś jest miękka po odciągnięciu.

Lejek ma odpowiedni rozmiar, gdy ...

otoczka brodawki jest zasysana do lejka
odciąganie pokarmu jest nieprzyjemne.

Lejek jest za duży, gdy ... 

brodawka sutkowa ociera się o ściankę lejka
odciąganie jest nieprzyjemne, nawet przy niskiej mocy
mleko płynie powoli
jesteś w stanie odciągnąć mniej mleka niż oczekiwałaś.

Lejek jest za mały, gdy ...

26 mm, 31 mm, 36 mm

22 mm (do lejka 26 mm)
28 mm (do lejka 31 mm)

W laktatorach znajduje się 
standardowy rozmiar 
lejka o średnicy 26 mm.

Dostępne lejki:

Dostępne wkładki do lejka:



 

Kompresy Ardo Care

Wspomagają naturalną regenerację skóry 
Nawilżają i przyjemnie chłodzą
Koją skórę i utrzymują ją elastyczną 

Żel z naturalnych składników
Opracowane zgodnie ze standardami kosmetyków naturalnych 
Przyjazna dla skóry wartość pH
Nie zawierają substancji zapachowych, konserwantów i mikroplastików
Nadają się również do skóry wrażliwej, potwierdzone badaniem
dermatologicznym
Wegańskie 

Żelu nie trzeba wycierać przed karmieniem piersią 
Bezwonny, bezbarwny żel na naturalnej bazie
Do jednorazowego użytku 

Zewnętrzna strona pokryta powłoką chroniącą odzież 
Okrągły kształt dla najlepszego dopasowania 
Pojedynczo pakowane 

Kompresy na obolałe, podrażnione lub bolące brodawki są wyrobem medycznym 

Pomagają zapobiec infekcjom 

Pomaga w leczeniu Candida albicans 

Delikatne i w zgodzie z naturą 

Bezpieczne zarówno dla mamy, jak i dziecka 

12 miękkich i ochronnych kompresów 

Skład żelu: woda, glikol pentylenowy, guma ksantanowa, betaina, 
kwas hialuronowy, anizat sodu, kwas mlekowy 

Opakowanie zawiera:
kompresy 12 szt.
instrukcja obsługi

nowość
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kompres można
bezpiecznie nosić 

w przerwie 
pomiędzy

karmieniami



 

Krem na brodawki
LANOLINA ARDO CARE

Chroni i pielęgnuje wrażliwe i przesuszone brodawki 
Zapobiega podrażnieniom
Do każdego rodzaju skóry bardzo, nawet suchej i szorstkiej 

Neutralny zapach i smak
Nie wymaga zmywania przed karmieniem piersią 

100% wysoko oczyszczonej lanoliny klasy medycznej
Niebielony, bez dodatków 
Każda partia jest sprawdzana pod kątem pozostałości pestycydów 
Gładka konsystencja, łatwo się rozprowadza 

Rekomendowany dla wrażliwej skóry 

Szybka ulga dla podrażnionych i bolesnych brodawek u matek karmiących

Bezpieczny dla mamy i dziecka 

Najwyższej jakości lanolina 

Hypoalergiczny 

Dostępny w dwóch pojemnościach:
10 ml i 30 ml idealna jako 

balsam do ust 
i suchej skóry 

WSKAZÓWKA

nowość



 

Wagański krem na brodawki
BALSAM ARDO CARE

Wegański krem na brodawki pielęgnuje suche, wrażliwe lub obolałe
brodawki podczas karmienia piersią 
Chroni brodawki podczas karmienia piersią i zapobiega podrażnieniom
Koi i uspokaja, utrzymuje skórę miękką i elastyczną
Głównym składnikiem jest olej jojoba, który  zawiera naturalne witaminy tj.
A, E , F i B
Nadaje się również do skóry wrażliwej 
Wykonany z czysto naturalnych składników zgodnie ze standardami
kosmetyków naturalnych 
Bezpieczny dla mamy i dziecka – nie trzeba go zmywać przed karmieniem
piersią 
Bez substancji zapachowych i syntetycznych konserwantów 

Dostępny w pojemności 10 ml 

idealny jako 
balsam do ust 
i suchej skóry 

WSKAZÓWKA
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https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,witamina-a---zrodla--wplyw-na-organizm--skutki-niedoboru-i-przedawkowania,artykul,1721642.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,witamina-e---dzialanie-i-wystepowanie,artykul,1725065.html


 

Nakładki na brodawki
TULIPS

Chronią podrażnione, wrażliwe brodawki podczas karmienia
Wspierają karmienie przy problemach z uchwyceniem brodawki i ssaniem
Bliski kontakt ze skórą mamy podczas karmienia piersią dzięki kształtowi
tulipana
Wykonane z cienkiego, bezwonnego i bezsmakowego silikonu
Praktyczne pudełko ułatwia przechowanie nakładek
Dostępne są w 3 rozmiarach: S (16 mm), M (20 mm) i L (24 mm)
Długie używanie nakładek powinno być konsultowane z doradczynią
laktacyjną lub położną
Wyrób medyczny

nakładki dla
profesjonalistów
są też dostępne 
w wersji sterylnej,

pojedynczo
pakowane

WSKAZÓWKA

Opakowanie zawiera:
nakładka na brodawki x 2
pudełko
instrukcja obsługi



 

Silikonowe wkładki laktacyjne
LiliPadz®

Innowacyjne silikonowe wkładki laktacyjne, które skutecznie zapobiegają
wyciekaniu mleka, wywierając stały, delikatny nacisk na brodawkę sutkową
Wykonane ze szczególnie miękkiego, przebadanego dermatologicznie i
oddychającego silikonu high-tech
Medyczny silikon nie wykazuje reakcji alergicznych i nie zwiększa częstości
występowania zapalenia gruczołu mlekowego ani innych powikłań związanych
z laktacją
LilyPadz® mają wyjątkową, miękką, lepką wyściółkę, dzięki czemu delikatnie
przylegają do skóry bez użycia jakichkolwiek klejów
Dyskretne i niewidoczne pod ubraniem wkładki silikonowe ułatwiają
uprawianie sportów i noszenie obcisłych ubrań nawet podczas karmienia
piersią i odciągania pokarmu
Wyrób medyczny

Opakowanie zawiera:
wkładki silikonowe x 2
pudełko
instrukcja obsługi

Czy LilyPadz® można używać w nocy? Tak, okazało się to jedną z najpopularniej-
szych zalet LilyPadz®. Dzięki samoprzylepnemu silikonowi wkładki mogą być
noszone bez stanika.

Czy można pływać w LilyPadz®? Tak. Należy pamiętać by nakładać je na suchą
skórę. Po nałożeniu woda już nie wnika we wkładki i nie powoduje ich odklejenia.
Dzięki temu LilyPadz® są skuteczne, a mama może cieszyć się relaksem w wodzie.

Czy LilyPadz® można stosować w czasie ciąży? Oczywiście, że tak. Pod koniec
ciąży często z piersi zaczyna wyciekać niewielka ilość siary. Ta siara jest bardzo
lepka, więc może spowodować lekkie obtarcia skóry. Można temu zapobiec,
stosując LilyPadz®.

 



 

Jednorazowe wkładki laktacyjne
DAY&NIGHT

Wyjątkowo chłonne, dzięki czemu możesz czuć się bezpiecznie
Możesz je nosić zarówno w ciągu dnia jak i w nocy
Niemal niewidoczne i komfortowe dzięki wyprofilowanemu kształtowi 3D
Dwa plastry zapobiegają przesuwaniu się wkładki pod ubraniem
Idealne na pierwsze dni po porodzie gdy laktacja nie jest jeszcze
ustabilizowana
Delikatne dla skóry
Każda wkładka jest pakowana oddzielnie
Może je higienicznie przechowywać w kosmetyczce                                            
 lub torebce
Dostępne w opakowaniach po 30 szt. lub 60 szt.

w pierwszych 
dniach po porodzie
częściej wymieniaj

wkladki

WSKAZÓWKA



 W składzie tylko najwyższej jakości naturalne
składniki, m.in. olej migdałowy i olej z kiełków
pszenicy
Bez syntetycznych zapachów
Hypoalergiczny 
Rekomendowany dla wrażliwej skóry 
Produkt wegański

Dostępny w pojemności 50 ml

Fluid do masażu krocza
ARDO NATAL PERIMASSAGE

masaż
rekomendowany od
34 tygodnia ciąży

WSKAZÓWKA

Ardo Natal Perimassage opracowano specjalnie  celu zwiększenia
sprężystości i elastyczności skóry w okolicach krocza. 
Olej migdałowy, olej z kiełków pszenicy oraz witamina E mają właściwości
pielęgnacyjne i poprawiają rozciągliwość skóry.
Masaż krocza:
Masaż krocza służy do zwiększenia elastyczności krocza i tym samym do
ułatwienia porodu naturalnego. Regularny masaż krocza w ostatnich
tygodniach przed porodem może zmniejszyć ryzyko pęknięcia krocza lub
jego nacięcia (episiotomia).
Zastosowanie:
Od 34 tygodnia ciąży masować okolicę krocza przez ok. 10-15 min. przy
użyciu fluidu, 3-4 razy w tygodniu. Stosować ruchy okrężne i rozciągające.
W razie pytań należy skontaktować się z lekarzem lub położną.

nowość



 

Zapobiega powstawaniu rozstępów i łagodzi napięcie
Wspomaga minimalizację rozstępów

Olej z kiełków pszenicy zmiękcza skórę i poprawia jej elastyczność
Kwas hialuronowy długotrwale nawilża i stymuluje powstawanie nowych
komórek

Równomiernie rozprowadza się na skórze
Szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu

Wysokiej jakości krem z cennymi składnikami zapobiega i leczy rozstępy

Krem przeciw rozstępom o podwójnym działaniu 

Sprawdzone naturalne substancje pielęgnują i uelastyczniają skórę

Szczególnie lekka formuła kremu bardzo dobrze wnika w skórę

Nie zawiera syntetycznych konserwantów
Bezzapachowy
Produkt wegański 

Dostępny w pojemności 100 ml

Krem przeciw rozstępom ciążowym
ARDO NATAL ANTI-STRETCH

stosować 
od 3 miesiąca ciąży 

i kontynuować 
do 6 tyg. 

po porodzie

WSKAZÓWKA
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Torebki do dezynfekcji
EASY CLEAN

Do dezynfekcji akcesoriów do karmienia, smoczków, gryzaków, zabawek, etc.
Zabijają 99,9% bakterii i zarazków
Instrukcja obsługi w jęz. polskim jest nadrukowana na każdej torebce
Szybkie i łatwe w użyciu
Higieniczne i bezpieczne
Idealne do użytku w domu i w podróży
Jeśli nie ma kuchenki mikrofalowej akcesoria można zdezynfekować zalewając
je wrzątkiem w torebce i pozostawiając do wystygnięcia
Oszczędzają energię i koszty
1 torebka = 20 dezynfekcji
Dostępne w opakowaniach 1 szt. lub 5 szt.

pomieści 
2 końcówki
osobiste 

do laktatora

WSKAZÓWKA



 

Torebki do przechowywania pokarmu
EASY STORE

Wygodne i bezpieczne przechowywanie mleka mamy zarówno w lodówce jak i
zamrażarce
Torebki do przechowywania mleka matki Easy Store umożliwiają
przechowywanie odciągniętego mleka w zamrażarce do 12 miesięcy
Można je układać w stosy i przechowywać, aby zaoszczędzić miejsce
Najwyższa jakość bez BPA
Neutralny zapach i smak 
Brak przecieków dzięki podwójnemu zamknięciu
Duża pojemność 180 ml z podziałką
Możliwość opisania daty i godziny odciągniętego mleka
Jednorazowego użytku
Dostępne w opakowaniach 25 szt.

w zamrażarce 
pokarm można
przechowywać 
do 12 miesięcy

WSKAZÓWKA
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Butelki na pokarm

Wygodne i bezpieczne przechowywanie mleka mamy zarówno w lodówce jak i
zamrażarce
Najwyższa jakość bez BPA
Kompatybilne z laktatorami i zestawami osobistymi Ardo Medical
W komplecie z dzielonymi nakrętkami
Pojemność 150 ml z podziałką
Tłoczona skala jest odporna na zmywanie i dezynfekcję
Dostępne w opakowaniach po 3 szt.

pasują 
do wszystkich

laktatorów 
Ardo Medical

WSKAZÓWKA



 

Butelki szklane na pokarm
Ekologiczna alternatywa do przechowywania pokarmu
Dłużej utrzymują ciepło mleka
Poj. 130 ml
W komplecie pełne nakrętki
Drukowana skala
Pakowane pojedynczo
Kompatybilne z laktatorami i zestawami osobistymi Ardo Medical

W wersji sterylnej, pakowane pojedynczo
Gotowe do użycia
Dostępne pojemności - 50 ml (tzw. pojemnik na siarę), 80 ml, 120 ml
Dokładna skala pozwala na precyzyjną kontrolę ilości pokarmu
W komplecie pełne nakrętki
Kompatybilne z laktatorami i zestawami osobistymi Ardo Medical
Wyrób medyczny

Butelki jednorazowe

Butelki jednorazowe na pokarm
CLINISTORE



 

Zestaw łyżeczki
FLOWCUP

Wyjątkowe a zarazem proste proste rozwiązanie do podawania mleka matki
Pomaga uniknąć zaburzenia odruchu ssania jak przy standardowym smoczku
Umożliwia karmienie w naturalnym tempie dziecka
Rodzice mogą kontrolować dozowanie pokarmu, co zapobiega wyciekaniu
pokarmu i zachłyśnięciu
Pakowany pojedynczo, w wersji ready-to-use
W zestawie nie ma butelki
Rekomendujemy użycie razem z butelką Ardo o pojemności 50 ml, tzw.
pojemnik na siarę
W ofercie dostępne są 2 modele:

M2 (ŻÓŁTY) - wersja podstawowa. Powstała we współpracy z
ekspertami z zakresu neonatologii i logopedii. Konstrukcja FlowCup
pozwala na powolny i kontrolowany wypływ pokarmu, do ostatniej
kropli
M1 (FIOLETOWY) - z dodatkowym progiem spowalniającym
dozowanie pokarmu



Herbatka laktacyjna Bocianek – przygotowana dla matek karmiących
naturalnie
Działanie mlekopędne, uspokajające, poprawiające przemianę materii
Naturalne składniki bez konserwantów, sztucznych dodatków
25 saszetek ekspresowej herbatki laktacyjnej, zapakowanych w
biodegradowalną folię.
Nie zawiera kopru włoskiego
Suplement diety

działanie mlekopędne – anyż, rzeżucha, kozieradka, kminek, lipa,
ułatwienie trawienia – pokrzywa, jabłko,
uspokojenie - melisa, lipa
dostarczenie witamin i mikroelementów – dzika róża, czarna porzeczka.

Jakie działanie mają składniki naturalne?

Herbatka Bocianek – skład:
owoc dzikiej róży, (Rosa canina) 15%; nasiona kozieradki, (Trigonella
foenum-graecum) 15%; nasiona rzeżuchy, (Lepidium sativum L.) 10%; płatki
dzikiej róży, (Rosa canina) 10%; owoc anyżu, (Pimpinella anisum (Anisum
vulgare)) 10%; owoc kminku (Carum carvi) 10%; kwiat lipy (Tilia cordata) 10%;
owoc jabłka (Malus domestica) 5%; owoc czarnej pożeczki (wytłoka) (Ribes
nigrum fruticosus) 5%; ziele pokrzywy (Urtica dioica) 5%; ziele melisy
(Melissa officinalis) 5%

 

Herbatka laktacyjna
BOCIANEK



Wyjątkowa kawka laktacyjna Bocianek – przygotowana dla matek
karmiących naturalnie
Nie zawiera kofeiny
Ma postać drobno zmielonych, częściowo prażonych składników, które
dostarczają wiele wartościowych mikro i makro elementów.
Działanie mlekopędne, uspokajające, poprawiające przemianę materii
Naturalne składniki bez konserwantów, sztucznych dodatków
Waga 100 g
Nie zawiera kopru włoskiego
Suplement diety

działanie mlekopędne – marchew, słód jęczmienny, rzeżucha, anyż,
ułatwienie trawienia - len, anyż,
dostarczenie witamin i mikroelementów – czarna porzeczka, brzoza
brodawkowata

Jakie działanie mają składniki naturalne?

Kawka Bocianek – skład:
 prażony korzeń marchwi (Daucus carota) 40%; słód jęczmienny (Hordeum
vulgare) 15%; nasiona rzeżuchy (Lepidium sativum L.) 10%; prażone nasiona
lnu (Linum usitatissimum) 10%; owoc anyżu (Pimpinella anisum (Anisum
vulgare) 10%; liście brzozy brodawkowatej (Betula pendula) 10%; owoc
czarnej porzeczki (wytłoka) (Ribes nigrum fruticosus) 5%

 

Kawka laktacyjna
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Suplement diety dla matek karmiących naturalnie
Alternatywa dla naparów ziołowych – nie wymagają czasochłonnego
zaparzania
Wygodne pastylki zostały opracowany specjalnie z myślą o matkach
karmiących naturalnie
Zawartość: 45 pastylek
Nie zawierają kopru włoskiego
Suplement diety

działanie mlekopędne – anyż, rzeżucha, kozieradka, kminek, lipa,
ułatwienie trawienia – pokrzywa, jabłko,
uspokojenie - melisa, lipa
dostarczenie witamin i mikroelementów – dzika róża, czarna porzeczka.

Jakie działanie mają składniki naturalne?

Pastylki Bocianek – skład:
Ekstrakt z dzikiej róży  (Rosa canina); Ekstrakt z rzeżuchy (Lepidium sativum
L.) Ekstrakt z kozieradki (Trigonella foenum graecum), Ekstrakt z melisy
(Melissa officinalis); Ekstrakt z pokrzywy (Urtica dioica)

 

Pastylki na laktację
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Jedyne na rynku dedykowane musi dla kobiet w ciąży i mam
Powstało przy współpracy z ekspertami ds. żywienia - dr. n. med.
Patrycją Szachtą i mgr Łukaszem Sieńczewskim
Wspomaga dostarczenie optymalnej ilości najważniejszych witamin i
składników mineralnych niezbędnych dla organizmu kobiety ciężarnej
oraz potrzeb rozwijającego się dziecka. 
Uzupełnienie codziennej diety, zmniejszając ryzyko występowania
niedoborów żywieniowych
Idealnie nadaje się przy rozszerzaniu diety dziecka, po 6 miesiącu
Nie zawiera pszenicy, cukru, barwników i konserwantów
Tuba 300 g

figi - źródło wapnia
migdały – źródło magnezu
kasza jaglana – źródło żelaza
płatki gryczane – źródło błonnika pokarmowego
papaja – źródło β – karotenu, wit. C, wit. E, potasu oraz magnezu i likopenu
orzechy nerkowca – źródło witamin z grupy B oraz miedzi i magnezu
daktyle – źródło potasu
nasiona chia – źródło kwasów omega-3 oraz wapnia
komosa ryżowa – wysokiej wartości odżywczej źródło kwasu foliowego oraz
witaminy E, selenu oraz wapnia
mango – źródło antyoksydantów m.in. związków fenolowych, kwertycyny oraz
wit. C
truskawki – źródło wit. C oraz związków przeciwutleniających takich jak kwas
elagowy
baobab – źródło prebiotyków

Co sprawia, że skład musli jest wyjątkowy?

 

Musli dla kobiet w ciąży i mam
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