FEMALTIKER – podsumowanie
testu konsumenckiego.
W trakcie trwania Międzynarodowego Tygodnia Karmienia Piersią,
przedstawiliśmy Wam historie ponad 35 lat badań nad słodem
jęczmiennym, oraz odkryciem czynnika wpływającego na poprawę
laktacji – β-glukanu, które to doprowadziły do powstania
preparatu Femaltiker®. Była to odpowiedź na potrzeby rynku i
kobiet, które do tej pory wspierały się piwem bezalkoholowym,
podpiwkiem, czy słodem jęczmiennym aby zwiększyć ilość
pokarmu.
Przedstawiliśmy Wam też zagrożenia wynikające ze stosowania
innych preparatów wspomagających laktację, takich jak
wymienione wyżej produkty browarnicze, zioła, preparaty
homeopatyczne, oraz przedstawiliśmy ich wpływ na dziecko i
brak jakiegokolwiek potwierdzenia skuteczności.
Na koniec zaprosiliśmy mamy do testowania produktu.
Do testu zgłosiło się kilkadziesiąt mam, spośród których 15
otrzymało pakiet testowy.
Wśród kobiet, które otrzymały pakiet testowy znalazło się 5
mam dzieci urodzonych przedwcześnie, w tym 2 mamy bliźniąt,
trzy kobiety karmiły mlekiem odciąganym.
Z pośród 15 kobiet test ukończyło 14 mam.
Jedna z mam wysłała zgłoszenie o treści:
Chciałabym dostać FEMALTIKER do przetestowania. Jestem mamą
dwóch bliźniąt, chłopców urodzonych 22 maja przedwcześnie w
30 tygodniu ciąży, przez cesarskie cięcie. Chłopaki o wagach
1080 spadkowa 970 g i 1600 spadkowa 1400 g. Od początku
odciągam pokarm ale po ok 1,5 m-ca nie wystarczało go dla
dwójki. Chciałabym karmić piersią, powoli się tego uczymy. W

szpitalu dostawali mój pokarm przez sondę, potem z butelki.
Jak zaczęło nie wystarczać to prenan. Szpital owszem pomógł
mi rozkręcić laktację ale potem przy przystawianiu do piersi
już mnie olał. Sara
Niestety Sara przegrała walkę o karmienie piersią:
Dzień dobry, niestety nie udało mi się karmić piersią, z
braku czasu przy bliźniakach zaprzestałam także odciągania
pokarmu
Pokazuje to jak olbrzymie znaczenie ma wsparcie w karmieniu
piersią, zwłaszcza bliźniąt już w szpitalu i jak łatwo jest to
zaprzepaścić poprzez brak fachowego wszechstronnego wsparcia i
stosowanie procedur medycznych nie sprzyjających karmieniu
piersią.
Pozostałe 14 kobiet w chwili rozpoczęcia testu karmiło piersią
dzieci w wieku od 3 do 29 tyg.
Masa dzieci wahała się od 2430 u dziecka 8-tyg (wcześniak z 31
tyg ciąży) do 7300 u dziecka 7-miomiesiecznego karmionego
mlekiem odciąganym.
Średni przyrost w ciągu 2 tyg testu wyniósł: 295 gramów, przy
czym największy przyrost dotyczył dziecka 7 miesięcznego – 500
gramów (i tutaj moje wielkie zaskoczenie), a najmniejszy
dotyczył dziecka 10-ciotygodniowego 90 gramów i dziecka 23tygodniowego – 100 gramów.
Dzieci były karmione od 6-12 razy na dobę od 30 do 60 min
jednorazowo, w trakcie trwania testu zwiększała się ilość
karmień ale malał czas spędzany przez dziecko przy piersi.
W trakcie trwania testu przeciętnie o 2 sztuki wzrosła ilość
zużywanych pieluch, co daje poczucie najadania się dzieci.
Co ciekawe.

Połowa mam biorących udział w badaniu nie dokarmiała swoich
dzieci przed rozpoczęciem testu i tu nic się nie zmieniło,
natomiast druga połowa dokarmiała swoje dziecko mieszanką.
Porównując wyniki, spośród 7 mam dokarmiających zupełnie z
dokarmiania zrezygnowały 3 kobiety, jedna mama utrzymała
ilość, przy jednoczesnym poczuciu większej ilości pokarmu
objawiającej się większym spokojem dziecka, u pozostałych
kobiet nastąpiła znacząca redukcja mieszanki z przewidywanym
jej całkowitym wyeliminowaniem. Reasumując u prawie wszystkich
kobiet nastąpiło realne odczucie zwiększenia ilości pokarmu. W
trakcie stosowania preparatu, a efekt utrzymywał się także po
zaprzestaniu stosowania i tylko jedna z kobiet zauważyła
wzrost w trakcie stosowania i spadek ilości pokarmu po
odstawieniu, co ja zdopingowało, do kupienia kolejnego
opakowania. Jedyna kobieta, która utrzymała ilość podawanej
mieszanki (poprzez system SNS) utrzymała te ilość z przyczyn
obiektywnych i w porozumieniu z doradcą laktacyjnym, ze
względu na wiele innych problemów fizjologicznych u dziecka,
które nie pozwalają na zbyt gwałtowne odstawienie porcji
mieszanki, jednak mama dąży do jej całkowitej eliminacji w
dłuższym okresie czasu, w tydzień po zakończeniu testu
ostawiła zmniejszyła ilość podawanej mieszanki o kolejną
butelkę, przy jednoczesnym zachowaniu przyrostów dziecka, co
można uznać za sukces.
Oprócz preparatu Femaltiker® mamy stosowały dodatkowo wybrane
metody stymulacji: 77-55-33 – 10 kobiet, power pumping – 8
kobiet, nie stosowały dodatkowo żadnych suplementów
wspomagających laktację (chociaż jedna z spośród testujących
kobiet wspomagała się również herbatka bocianek), jedna
uczestniczka regularnie odciągała pokarm co 2 godziny – karmi
mlekiem odciąganym, jedna mama odciągała 15 min każdą pierś po
każdym karmieniu do całkowitego „opróżnienia”, jedna mama
stosowała ciągłe przystawianie dziecka, jedna mama stosowała
system SNS.
PODSUMOWANIE

Wszystkie badane kobiety odczuły znaczącą poprawę laktacji,
odczucie pełniejszych piersi, odczucie najadania się dziecka
połączone ze zwiększeniem ilości moczonych pieluch.
Kobiety jako sukces uważały skrócenie czasu spędzanego przy
piersi, z jednoczesnym wydłużeniem okresu snu lub innej
aktywności, jak i większym spokojem dziecka oraz wzrostem
ilości moczonych pieluch
1. Jeśli chodzi o mnie to na pewno jest duża różnica.
Zdecydowanie czuć różnicę jeśli chodzi o czas karmienia.
Skrócił się o połowę zdecydowaną różnicę widać przy nocnych
karmieniach. Są zdecydowanie krótsze. Po samych piersiach
można było odczuć, że FEMALTIKER działa, czuć było, że są
pełniejsze. Pod koniec zdarzyło się 3-4 razy, że na wieczór
nie wypiłam porcji ze względu na to, że córeczka przesypiała
mi powyżej 4h a ja budziłam się z piersiami twardymi jak
kamienie tak jak miałam przy nawale pokarmu. Jeśli miałabym
ocenić skuteczność w moim przypadku to jest to 10/10.

2. Mam porównanie z kilkoma produktami, w tym herbatkami
ziołowymi, ale największą poprawę zauważyłam przy
Femaltikerze, który chyba w ostatnim momencie odwiódł mnie od
ciągłego dokarmiania.

3. Stosując produkt miałam wrażanie, że piersi napełniają się
szybciej. Dziecko zaczęło również mocniej ssać. Poza
produktem piłam także kawę zbożową Inka.
Jedyny minus to picie produktu na 30-60 minut przed
karmieniem, co przy karmieniu na żądanie jest ciężkie do
wyliczenia.
Na pewno po stosowaniu produktu ilość
odciągnięte w laktatorze mleka zaczęła się zwiększać.
Stosując metodę 77-55-33 na początku testu pojemnik po

stymulacji pozostawał prawie pusty, pod koniec mleko płynęło
praktycznie od początku odciągania.
Uważam, że produkt wspomaga laktację, o czym świadczy
przyrost wagi u mojego dziecka oraz zmniejszenie ilości
podawanej dobowo mieszanki.
Bardzo dziękuję za możliwość udziału w teście.

4. W moim odczuciu Femaltiker naprawdę działa. Przełożyło się
to na zwiększoną ilość mleka. Dotychczas odciągałam od 60 do
80 ml (80 ml w nocy przez dłuższą przerwę w ściąganiu) co 2
godziny a w trakcie kuracji odciągam od 80 do 140 ml. Po
dwutygodniowym teście dalej produkuję więcej mleka. Piłam go
z wodą lub mlekiem roślinnym dwa razy dziennie

5. Kilkakrotne uczucie przepełnienia piersi, szybsze
najadanie się dziecka= mniej czasu spędzanego przy piersi.

6. Jestem pozytywnie zaskoczona produktem, moje dziecko
ładnie przybrało na wadze, również karmienie stało się czymś
milszym i mniej stresującym, dziecko mniej męczyło się
podczas karmienia, również nie miałam podczas karmienia
wrażenia ,,pustych,,
piersi.

7. Dzięki waszemu produktowi córka pokochał pierś, po 3
miesiącach kpi przeszłyśmy na kp, ilość mleka się zwiększyła,
dobowo odciągałam 600 ml po kuracji odciągałam nawet 1300 i
przeszłam na kp. Walka o każda kroplę by jej starczyło

wygrana. Dziękuję

8. Produkt bardzo smaczny i łatwy do sporządzenia niestety
tak jak po innych produktach wspomagających laktację nie
zauważyłam zwiększenia produkcji mleka

9. Mimo ze nie udało mi się zejść z mm pijąc FEMALTIKER nasza
córeczka zrobiła w tydzień bardzo ładny przyrost wcześniej
się to nie zdarzało wiec wydaje mi się ze to dzięki niemu.
Ogólnie po jego wypiciu czułam ze mam więcej mleka również
czas łykania podczas karmień był dłuższy. Po pierwszym
tygodniu nie odczułam jakiś zmian ale w drugim już tak.
Uważam ze produkt działa.

10. Produkt odpowiedni dla mam zaczynających karmienie lub
ściąganie laktatorem, na pewno zwiększa ilość mleka, później
laktacja się stabilizuje, więc na początku na pewno warto go
pić żeby zwiększyć produkcję. W smaku bardzo dobry karmelowy
smak. Koleżankom na pewno polecę.

11. Produkt okazał się skuteczny jednak jego skuteczność
zauważyłam dopiero pod koniec dwutygodniowego testu.
Stosowanie pozwoliło mi zrezygnować z dokarmiania mlekiem
modyfikowanym. Niestety działanie produktu było krótkotrwałe
– po odstawieniu ilość mleka ponownie się zmniejszyła.
Zakupiłam kolejne opakowanie.

12. Każdego dnia odciągając byłam w stanie odciągnąć co raz
więcej pokarmu, rzeczywiście można stwierdzić, że
FEMALTIKER działa cuda

13. Trudno się rozpuszcza. Wzmacnia pewność siebie Wydaje
zwiększać ilość pokarmu, czuć to kilka dni po odstawieniu

14. Poleciłabym wszystkim mamom kpi i kp ten produkt. Jestem
bardzo zadowolona, dziękuję za możliwość testu

Jak widać, znakomita większość kobiet bardzo pozytywne
wypowiada się o działaniu produktu FEMALTIKER, tylko jedna z
pośród nich nie zauważyła różnicy, a jedna zauważyła chwilową
różnice podczas stosowania (12/14 kobiet odczuło znaczącą,
długotrwałą różnicę, a to
ponad 85%).
Sama jestem bardzo pozytywnie zaskoczona efektem i żałuje, że
nie miałam możliwości skorzystania z produktu kiedy 7,5 roku
temu walczyłam o każda kroplę, racząc się nic nie dającymi
herbatkami i homeopatią.
Ostatecznie wygrałam, ale niestety moja walka trwała 3
tygodnie, w których broniąc się przed dokarmianiem,
doprowadziłam do utraty wagi przez moja pierworodną. Być może
mając
możliwość
skorzystania
z
Femaltikera®
nie
doprowadziłabym do takiej sytuacji.
Femaltiker® na pewno jest doskonałym rozwiązaniem dla:
mam wcześniaków,
kobiet odciągających

pokarm

(karmiących

piersią

inaczej),
może się okazać świetnym wspomagaczem w okresach skoków
rozwojowych (wkrótce artykuł), kiedy wiele kobiet
odczuwa pozorny niedobór pokarmu
przy niektórych schorzeniach takich jak zaburzenia
hormonalne, czy hipoplazja sutka
Wyciągając końcowe wnioski, Femaltiker® spełnił swoje zadanie
i przyniósł oczekiwany efekt postaci poprawy laktacji u
większości mam biorących udział w teście.
Mleczne Wsparcie na pewno będzie polecać ten produkt jako
dobrą alternatywę dla innych produktów stymulujących laktacje.
Skuteczność produktu Femaltiker®, została potwierdzona nie
tylko w badaniach klinicznych, ale i w teście konsumenckim
naszych czytelniczek.
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