
Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

Herbatka ziołowa Generation Y Mommy 
– w trosce o tych, których kochamy

•	 Poprawia laktację.
•	 Jest źródłem witamin i 

minerałów.
•	 Zachowuje zdrową mikroflorę 

jelitową.
•	 Wzmacnia układ 

immunologiczny.
•	 Łagodzi zmęczenie i zwalcza 

stres.

BĄDŹ ZDRÓW RAZEM Z VISION!
www.vipgroup.net



Urodzenie dziecka – to ogromne szczęście, ale zarazem duża odpowiedzialność. 
Każdy rodzic pragnie dać swojemu dziecku to, co najlepsze, nie szczędząc sił ani 
środków. 

Zanim jednak dziecko dorośnie do drogich zabawek, ciekawych podróży i zajęć 
sportowych, potrzebuje w pierwszych miesiącach swojego życia czegoś innego: 
rodzicielskiej troski i zdrowego pokarmu w postaci mleka matki.

Mleko matki – to dar natury, z którym nie może się równać żadna, nawet 
najdroższa mieszanka dla niemowląt.

Mleko matki zawiera ponad sto różnych substancji, ma zbilansowany skład i 
właściwą temperaturę. Dzięki temu chroni dziecko przed chorobami, wspomaga 
jego wzrost i rozwój.
Badania naukowe potwierdziły, że dzieci, które były karmione piersią przez pierwszy 
rok życia, o 30% rzadziej niż inne dzieci zapadały na choroby układu pokarmowego. 
Ponadto, długotrwałe dokarmianie piersią znacznie zmniejsza ryzyko nadciśnienia 
i choroby niedokrwiennej serca w przyszłości, obniża częstotliwość reakcji 
alergicznych i poprawia zdolności adaptacji społecznej dziecka.

Karmienie piersią jest także korzystne dla matki, ponieważ intensyfikuje 
wydzielanie hormonu szczęścia – 
endorfiny, jak również prolaktyny 
– naturalnego trankwilizatora, 
który działa łagodząco na układ 
nerwowy w okresie karmienia. 
Dowiedziono, że kobiety karmiące 
piersią rzadziej cierpią na 
depresję poporodową. Oprócz 
tego, karmienie piersią obniża 
ryzyko wystąpienia chorób 
układu sercowo-naczyniowego i 
nowotworu piersi.

Dlaczego karmienie piersią jest tak ważne dla 
zdrowia dziecka?



Organizm młodej mamy jak nigdy dotąd potrzebuje witamin, zróżnicowanej diety 
oraz smacznego i zdrowego napoju. Babcine środki, takie jak herbata z mlekiem, 
nie wszystkim pasują, ponieważ nie zawierają wystarczającej ilości substancji 
odżywczych, a mleko krowie może być silnym alergenem w przypadku uczulenia na 
ten składnik.

Specjaliści z laboratorium Vision DEM4 opracowali specjalną herbatkę ziołową 
Generation Y Mommy, odpowiadającą potrzebom matek karmiących i korzystnie 
wpływającą na jakość pokarmu. W skład herbatki wchodzi siedem roślin, których 
naturalne właściwości są znane od najdawniejszych czasów. 

Как можно повысить качество грудного 
вскармливания?

Regularne stosowanie herbatki 

Generation Y Mommy – to 

doskonałe samopoczucie i 

dobry nastrój mamy, a dzięki 

temu również i jej dziecka.

Koper włoski – owoce tej rośliny są wykorzystywane jako środek przeciwko wzdęciom, 
jak również do przygotowania tradycyjnego leku dla dzieci, jakim jest woda koperkowa.

Anyż posiada właściwości przeciwzapalne, rozkurczowe, anestetyczne i 
przeczyszczające. Ponadto, wspomaga wytwarzanie mleka w piersiach.

Rooibos  wzmacnia odporność, jest bogaty w żelazo, dlatego też jest stosowany w 
profilaktyce anemii.

Liście malin są bogatym źródłem mikroelementów i witamin z grupy B. Zawierają 
również substancje stymulujące pracę mięśni gładkich jelit i macicy.

Mikrowodorost spiruliny – to jedno z głównych źródeł naturalnego białka, 
zawierającego 18 aminokwasów, najważniejszych witamin i mikroelementów.

Nasiona kozieradki posiadają właściwości stymulujące i odmładzające. Doskonale 
regenerują siły i łagodzą stany zapalne.

Kwiaty hibiskusa są wykorzystywane jako środek rozkurczowy, wspomagają pracę 
wątroby.



Aby proces karmienia niemowlęcia przebiegał prawidłowo, należy 
przestrzegać następujących zasad:

• Należy wybrać najwygodniejszą pozycję do karmienia niemowlęcia: w pierwszych 
miesiącach najłatwiej jest karmić dziecko leżąc na boku, a w późniejszych miesiącach – 
na siedząco z poduszką na kolanach.
• Bezpośrednio przed karmieniem zaleca się wypić szklankę jakiegoś ciepłego napoju – 
herbaty, naparu ziołowego, napoju z sokiem czy kompotu, ponieważ to poprawia laktację.
• Należy wypijać przynajmniej dwa litry płynów dziennie.
• W okresie karmienia piersią należy unikać zdenerwowania i jak najwięcej odpoczywać, 
ponieważ wpływa to zarówno na ilość, jak i jakość pokarmu.
• W ciągu pierwszych trzech miesięcy oraz w 7-8 miesiącu karmienia piersią może 
pojawić się tzw. kryzys laktacyjny, kiedy ilość mleka chwilowo się zmniejsza. Nie należy 
jednak dokarmiać dziecka mieszanką, tylko podawać pierś jak najczęściej, aż laktacja 
powróci.

Herbatka Generation Y Mommy 
jest zalecana nie tylko kobietom 
karmiącym piersią. Bogaty 
skład i wielostronne działanie 
herbatki sprawia, że może być 
ona stosowana również w okresie 
rekonwalescencji dla ogólnego 
wzmocnienia organizmu i ochrony 
przed infekcjami.
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