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Descubra a composição do leite materno:
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Recomendamos
que fale com o seu profissional de saúde quanto à decisão sobre a forma como irá alimentar o seu bebé. Deverá ser obtido
apoio para preparar e manter a amamentação. Se optar pela amamentação, será importante comer de forma saudável e
variada. A fórmula para lactentes destina-se a substituir o leite materno quando as mães optam por não amamentar, ou por
qualquer motivo não o conseguem fazer. A decisão de não amamentar, ou de introdução parcial da alimentação com biberão,
irá reduzir o fornecimento de leite materno. Se por qualquer motivo optar por não amamentar, lembre-se que essa decisão
pode ser difícil de reverter. A utilização de fórmulas de lactentes também tem implicações sociais e financeiras que terão de
ser ponderadas. A fórmula para lactentes terá de ser sempre preparada, utilizada e armazenada de acordo com as instruções
constantes do rótulo, de forma a evitar riscos para a saúde do bebé.
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