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.

POLECAMY
Zdjęcie w nagłówku: twinsandmore.co.nz

Niedobór pokarmu, a preparaty
wspierające
laktację.
Zaproszenie do udziału w
teście konsumenckim.
Kiedy kobieta zostaje matka, zaczyna się nowy okres w jej
życiu. Z moich obserwacji z pracy z matkami na oddziałach

położniczych wynika, że kobiety bardzo chcą karmić piersią i
maja świadomość wagi karmienia naturalnego, często obolałe
ostatkiem sił idą na oddziały noworodkowe, aby przystawiać
dziecko do piersi i walczą o karmienie, walczą z wewnętrznymi
procedurami szpitalnymi, dokarmianiem,
zaburzeniem odruchu
ssania, mamy karmią, ale kiedy dziecko robi się niespokojne
przy piersi, próbują ściągać i dokarmiać swoim mlekiem i
mieszanka, a ilość pokarmu zamiast wzrastać utrzymuje się na
niskim poziomie, lub wręcz spada. Kobiety wpadają w błędne
koło wrażenia braku pokarmu i dokarmiania, a wkrótce
odstawiają dziecko od piersi, twierdząc, że brakuje im
pokarmu.
Część młodych mam decyduje się sięgnąć po różne suplementy,
zwykle decydują się na pojedyncze zioła (kozieradka, rutwica
lekarska czy koper włoski) czy gotowe mieszanki ziołowe.
BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA ZIÓŁ
Zioła
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tradycyjnie

w

i produkowane zarówno przez firmy
producentów odżywek dla niemowląt.

medycynie
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Nie jest znana skuteczność stosowania ziół, jako wsparcia
produkcji pokarmu, a ich popularność opiera się głównie na
tradycjach stosowania preparatów, jak wiadomo zwykła czarna
herbata zawiera wiele substancji szkodliwych (np. teina,
kofeina) z tego względu jest niewskazana do podawania
dzieciom, mimo to, w początkowym okresie była uważana za lek i
powszechnie stosowana w celach leczniczych, podobnie jest z
wieloma produktami zielarskimi, o których wiemy, że oprócz
właściwości leczniczych posiadają też, jak każdy lek,
substancje powodujące skutki uboczne, często o nieznanym lub
silnym wpływie na dzieci.
Kolejnym problemem stosowania mieszanek ziołowych, jest fakt,
iż cześć z nich zawiera składniki silnie alergizujące np.
anyż, czy kozieradka, o której już pisałam oraz jej

przynależności do wspólnej rodziny z orzeszkami arachidowymi.
W mojej praktyce spotkałam się już z sytuacją dziecka z
anafilaksją na orzeszki ziemne, a nawet zielony groszek (ta
sama rodzina roślin – bobowatych), a dziecko źle znosiło
stosowanie przez matkę kozieradki i nikt nie wiedział skąd
problemy u malucha. Przyczynę udało się ustalić właśnie po
reakcji anafilaktycznej na zielony groszek.
Ponadto jakichkolwiek źródeł potwierdzających działanie
mlekopędne, przy szerokim spektrum przeciwskazań, w tym
możliwe interakcje z lekami p/cukrzycowymi czy powodować
biegunki. A więc należy zachować umiar i rozsądek, i szukać
innych bezpiecznych, przebadanych alternatyw.
Do innych ziół stosowanych w okresie laktacji należy koper
włoski, zalecany ze względu na swoje właściwości
rozkurczające, ma poprawiać wypływ pokarmu, jednocześnie jest
przeciwskazany ze względu na zawarte składniki takie jak
antenol hamujący laktację, działa neurotoksycznie w wyniku
czego może powodować drgawki u dzieci. Może wchodzić w
krzyżowe reakcje alergiczne z marchwią, selerem czy brzozą.
Może tez nasilać kolki jelitowe u niemowląt. Absolutnie nie
należy stosować u niemowląt i małych dzieci. LactMed odradza
też stosowanie u matek karmiących i szukanie alternatywy.
Substancje zawarte w anyżu nie tylko mają wysokie ryzyko
działania alergizującego, ale także mogą powodować
zmniejszenie podaży pokarmu, działanie neurotoksyczne może
prowadzić do drgawek i śpiączki.
Ostropest plamisty – nie ma badań udowadniających skuteczność
działania, a jedyne jakie zostały przeprowadzone nie były
przeprowadzone zgodnie z zasadami, które pozwoliłyby na
potwierdzenie skuteczności, gdyż zakwalifikowane były
przypadkowe kobiety, co ważne mimo wszystko nie wykazano
wpływu na wzrost produkcji pokarmu po spożyciu przez miesiąc 2
saszetek dziennie preparatu.

Tradycyjnie stosowana w stymulacji laktacji rutwica lekarska
jest obciążona szerokim spektrum działań niepożądanych, w tym
ospałość, wymioty, słaba reakcja na bodźce, czy słaby płacz.
HOMEOPATIA
Mamy także grupę preparatów homeopatycznych, których
skuteczność stosowania opiera się wyłącznie na wierze w
skuteczność działania, nie ma żadnych badań potwierdzających,
że działają i wrażenia skuteczności są czysto subiektywne.
NOWA BEZPIECZNA, SKUTECZNA ALTERNATYWNA

Ryc. 1 Femaltiker®
W ostatnim okresie pojawiły się nowe produkty na bazie słodu
jęczmiennego, poprzez podnoszenie poziomu prolaktyny, hormonu
odpowiedzialnego
na
laktogeneze.
Jednym
z
nich

jest
dietetyczny
środek
specjalnego
przeznaczenia
medycznego
Femaltiker® z recepturą Lactanell ma on
udowodnienie właściwości zwiększające ilość pokarmu nawet o
1700 ml w ciągu 2 tygodni badania.
W JAKI SPOSÓB PROWADZONO BADANIA?
Badanie było prowadzone w okresie od kwietnia 2014r do
października 2015r, Badanie opierało się na podwójnej ślepej
próbie. Nad prawidłowym przebiegiem czuwał Komitet Etyczny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Sposób prowadzenia badań:
Do badania zakwalifikowano kobiety, które urodziły przed
terminem (pomiędzy 25 a 37 tygodniem ciąży), kryterium
zakwalifikowania były: niedoczynność tarczycy i cukrzyca typu
I lub II zdiagnozowane i leczone przed ciążą. Założenia
badania obejmowały 3 wizyty w okresie 2 tygodni po porodzie i
uwzględniały następujące aspekty: potrójny test na każdej
wizycie (3 pomiary poziomu prolaktyny, przed, w trakcie i po
zakończeniu ściągania pokarmu), ściągnie porcji pokarmu,
pomiar ilości ściągniętego pokarmu bezpośrednio przed
badaniem, przeprowadzenie wywiadu z matką, nt jej osobistych
odczuć.
Wszystkie dane zostały zebrane w arkuszu kalkulacyjnym i
przeanalizowane. Zebrane dane pozwoliły stwierdzić, że na
ostatniej wizycie u kobiet przyjmujących Femaltiker® ilość
zbieranego pokarmu, była znacząco wyższa.
Dodatkowo dzięki badaniom krwi poziomu prolaktyny udowodniono,
że Femaltiker® działa na poziomie niezależnym od poziomu
prolaktyny,
ma wpływ na podniesienie poziomu produkcji
pokarmu u matek wcześniaków.
Badanie pozwoliło udowodnić,że
podniesienie poziomu pokarmu

produkt

ma

wpływ

na

Środek dietetyczny nie ma wpływu na poziom glukozy we krwi,
pomimo że jego głównym składnikiem jest polisacharyd. Ponadto
zauważono, że nie ma wpływu na poziom glukozy we krwi, pomimo
że jego głównym składnikiem jest polisacharyd.(4)
SKĄD POMYSŁ NA WSPIERANIE SIĘ SŁODEM JĘCZMIENNYM?
Kobiety od wieków wspierały się podpiwkiem, czy słodem
jęczmiennym, jako produktami, które obok ziół dawały efekt
zwiększania podaży pokarmu, chociaż tak jak w przypadku
pleśni, którą leczono zakażenia nie wiedziano, co stoi za jego
skutecznością. W ostatnich czasach popularne stały się
bezalkoholowe piwa słodowe, a matki wymieniały się
informacjami o markach i dostępności. Chociaż produkty
posiadały śladowe ilości alkoholu, jednak budziły
kontrowersję. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał
Femaltiker®. Wypełniając lukę na produkt na bazie słodu
jęczmiennego, ale niebędący piwem bezalkoholowym, czy tez
produktem ubocznym produkcji browarniczej.
Słód to podstawa, a coś jeszcze?
Jednym z polisacharydów, który podnosi poziom prolaktyny
jest β-glukan
– Należy, więc zrobić standaryzację*
Jedną z przyczyn problemów z
związany z nową sytuacją

pokarmem jest stres

– dodajmy melisę
Standaryzacja to uregulowany, sposób pozyskiwania danej
substancji, zapewniający jej niezmienność, czyli że ta
sama substancja jest zawsze pozyskiwana w ten sam
sposób, w takich samych warunkach, wg takich samych
procesów, z tak samo przygotowanego substratu (produktu
początkowego), co zapewnia jej najwyższą jakość i zawsze
ten sam standard – stąd nazwa standaryzacja.

HISTORIA BADANIA NAD PIWEM, SŁODEM, JĘCZMIENIEM I WPŁYWEM NA
PODAŻ POKARMU
Pierwsze badania nad zależnością pomiędzy wyrzutem prolaktyny,
a spożywaniem piwa zostały przeprowadzone w 1981r przez zespół
pod przewodnictwem dr-a G. DeRosa, Wyniki zostały opublikowane
w magazynie medycznym The Lancet w październiku 1981r. Badanie
było niewielkie, wzięło w nim udział 11 zdrowych ochotniczek w
wieku 18-36 lat w początkowej fazie cyklu miesięcznego. Żadna
nie była uzależniona od alkoholu i żadna nie przyjmowała
antykoncepcji hormonalnej.
Podczas testu otrzymały na czczo płyn do wypicia w ciągu 15
minut pomiędzy 8-9 rano.
Każda

osoba

otrzymała

litr

napoju

do

wypicia,

każda

ochotniczka dostała 3 różne napoje w przypadkowej kolejności w
48h odstępach czasu:
1. piwo (6% alkoholu)
2. wodę gazowaną
3. drink z wody gazowanej z alkoholem etylowym (6%)
Następnie pobierano krew w 0, 30, 60, 90, 120 minucie po
spożyciu płynu w celu określenia poziomu prolaktyny.
Wykazano, że najwyższy poziom prolaktyny był w 30 minut po
spożyciu piwa, wzrostu nie zanotowano po spożyciu wody i
drinka. W kolejnych minutach odnotowywano spadek poziomu
prolaktyny.(5)
W 1985r zespól badaczy ze szkół medycznych w Missouri i Los
Angeles pod przewodnictwem Harolda E. Carlsona przeprowadził
badania na grupie mężczyzn i kobiet, którym podawano piwo i
kakao, oba produkty zawierają salsolinol. Badanie wykazało, że
spożywanie piwa podnosiło poziom prolaktyny, także u mężczyzn,
kakao nie miało wpływu na wzrost prolaktyny, a więc
udowodniono, że wzrost poziomu prolaktyny jest niezależny od
salsolinolu.(6)

Badania przeprowadzone we Francji wyizolowały czynnik
odpowiedzialny za wzrost prolaktyny – β-glukan. Wykazano
jednak że jego ilość musi być odpowiednio wysoka, następuje
pobudzenie gruczołów odpowiedzialnych za wydzielanie hormonów
stymulujących produkcję pokarmu i hormonu wzrostu.
Badania
te
potwierdziły,
że
młóto
browarniane
(nierozpuszczalne składniki zacieru w postaci osadu z łusek,
kiełek i drobin słodu powstające w kadzi filtracyjnej,
Wikipedia) zawierające β-glukan podobnie jak słód i jęczmień
zawierają czynnik stymulujący wydzielanie prolaktyny i hormonu
wzrostu, co przekłada się na wzrost produkcji pokarmu.
Badania badaczy pod przewodnictwem H. Sepehriego badały efekt
działania β-glukanu na wydzielanie prolaktyny w komórkach
przysadki mózgowej. Badanie polegało na umieszczeniu
wypreparowanych komórek przysadki mózgowej w pożywce
zawierającej związki – β-glukanu.(12)
Wreszcie w okresie od czerwca do września 2014r dr Magdalena
Nehrling-Gugulska, IBCLC, CDL, dyrektor Centrum Nauki o
Laktacji, przewodząc grupie badawczej. Do badania
zakwalifikowano 128 kobiet, które zgłosiły się do specjalisty
laktacji w związku z niskim przyrostem masy ciała lub/i
wrażeniem niedoboru pokarmu. Aby kobieta mogła być włączona do
badania musiała być zdrowa (brak chorób przewlekłych i innych
infekcji), mieć ukończone 18 lat, a średni dobowy przyrost
masy ciała dziecka musiał być poniżej 20g/dobę, lub o
prawidłowym przyroście, ale przy dokarmianiu mieszanką. Z
badania wyłączono kobiety, które urodziły przed 37 tyg ciąży,
oraz ze zdiagnozowanymi chorobami przewlekłymi, jak cukrzyca,
zaburzenia pracy tarczycy, cukrzycą, nadciśnieniem, oraz matki
niemowląt z wadami anatomicznymi w obszarze twarzoczaszki, co
mogłoby mieć wpływ na zaciemnienie wyniku badania.
Porada laktacyjna opierała się na przeprowadzaniu wywiadu
zgodnie z protokołem, sprawdzenia prawidłowego przebiegu aktu
karmienia piersią, aby wykluczyć nieprawidłowości w tej

sferze. Porada była uzupełniona poprzez zalecenie stosowania
preparatu Femaltiker® zawierającego standaryzowany wyciąg ze
słodu zawierający 200 mg β-glukanu 2x dziennie. Matki
zgłaszały się na kolejne wizyty po 7 i 14 dniach. W trakcie
wizyt oceniano masę (przyrost tygodniowy i średni dobowy)
kontrolowano technikę ssania oraz odczucia matki nt, podaży
pokarmu. Nad badaniem czuwało 14 położnych i 15 CDL, w tym 1
lekarz i 14 położnych – 29 osób)
Wyniki: Po poradę zgłaszały się matki noworodków o średnim
wieku 18 dni (okres III laktogenezy i stabilizacji laktacji
odczuwalny przez matki jako spadek ilości pokarmu), z
niewystarczającym przyrostem masy ciała właściwej dla wieku i
niedostateczną podażą pokarmu u matek. W trakcie badania
przyrosty dobowe zwiększały się z wizyty na wizytę, a średnio
wyniosły 38g/dobę, przy normie dla noworodka 25-31g/dobę.
Średni przyrost w ciągu 2 tygodni badania wyniósł 516g, przy
normie 350-434g, w stosunku do 1 wizyty wzrosła także ilość
odciąganego pokarmu z niecałych 30 ml do pomad 70 ml. Uzyskano
także zmniejszenie ilości podawanej mieszanki ze średniej
ilości 115 ml do niewiele ponad 40 ml).
W wyniku tego badania uzyskano poprawę laktacji u 93% kobiet.
W efekcie prawie 2/3 kobiet zaprzestało, lub drastycznie
zmniejszyło ilość podawanej mieszanki.(1)

Ryc. 2 Magdalena Nehring-Gugulska et al.
Położna Nauka i Praktyka (nr 1(29)2015)
Wyniki przedstawiono na wykresie:
ALE, ALE…
Co ważne różnica pomiędzy preparatem Femaltiker®, a innymi
produktami zawierającymi słód jęczmienny polega na
powtarzalności, wysokiej zawartości β-glukanu, czyli głównego
wielocukru powodującego wzrost poziomu prolaktyny.
Standaryzacja powoduje, że jego poziom jest zawsze taki sam i
wystarczająco wysoki, gdyż proces produkcji różni się od
procesu ważenia piwa, podczas którego poziom β-glukanu spada.
Dodatkowo Felmatiker® jest produkowany na bazie wysokiej,
jakości materiału pochodzącego ze Szwajcarii, o wysokiej
czystości, a więc nie ma ryzyka, pojawienia się
zanieczyszczeń, które
zaszkodzić dziecku.

mógłby

przeniknąć

do

pokarmu

i

WNIOSKI:
Skuteczność udowodniona badaniami
Poprawę laktacji zanotowano w 93% przypadków:
Wydłużenie czasu miarowego połykania pokarmu
Zaniechanie bądź odstawienie mieszanki
Zwiększenie ilości odciąganego pokarmu
Poprawa przyrostów dobowych +35 g/dobę
Wysoka skuteczność porad laktacyjnych udzielanych przez
profesjonalistów w przypadku problemów z laktacją
Uzasadniona jest podaż słodu jęczmiennego,
jako
uzupełnienie schematu porady laktacyjnej, jest to
skuteczna metoda poprawy laktacji
PRZECIWWSKAZANIA
1. celiakia

2. alergia na gluten
3. nadwrażliwość na gluten

ZAPROSZENIE DO TESTU PRODUKTU
Jeśli jesteś mama malucha do 12 m.ż.,
mile widziane mamy dzieciątek w okresie
pierwszych 6m życia, kiedy dążymy do
wyłącznego karmienia piersią oraz masz
problemy z podażą pokarmu chciałbyś wziąć
udział w teście konsumenckim, zapraszamy
do kontaktu.
Spośród zgłoszeń wybierzemy 15 mam, które będą parez 14 dni
miały możliwość testowania produktu, a następnie podzielą się
swoimi wrażeniami.
W zgłoszeniach oczekujemy informacji nt, daty narodzin
dziecka, masy urodzeniowej, spadkowej oraz aktualnej,
trudności, na jakie mama natrafiła karmiąc piersią, sposobu
żywienia dziecka w szpitalu i w domu.
Na zgłoszenia czekamy do 7.08.2016r.
Czas trwania testu 10-25 sierpnia 2016r.
WYNIKI OPUBLIKUJEMY 31.08.2016R
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Jak zwiększyć ilość mleka,
przy
rzeczywistych
niedoborach
W sytuacjach kiedy mama ma rzeczywisty niedobór pokarmu, może
okazać się potrzebne dodatkowe wspieranie laktacji za pomocą
np suplementów. są takie choroby, w których jest to jedyny
sposób na podtrzymanie laktacji i zwiększanie ilości pokarmu
tak aby nie było konieczne dokarmienie, rzeczywisty niedobór
pokarmu może wystąpić na tle niektórych chorób mamy: Zespół
policystycznych jajników (PCOS), insuliooporność czy
zaburzenia pracy tarczycy. Wówczas mama potrzebuje dodatkowego
wsparcia laktacyjnego, aby móc uzupełniać niedobory.
W takich sytuacjach można rozważyć podawanie suplementów
diety, które korzystnie wpływają na ilość pokarmu:
SŁÓD JĘCZMIENNY

Wpływa na poziom prolaktyny, podwyższając jej poziom,
bezpośrednio wpływa na na ilość produkowanego pokarmu. A jak
zrobić słód jęczmienny (myślę, że można też skorzystać z
kołkownicy). Polecam też kaszę jęczmienną łamaną i pęczak. Na
rynku są także do zakupienia gotowe suplementy i produkty
zawierające słód jęczmienny np w sklepach ze zdrową żywnością.
Należy pamiętać, że jęczmień zawiera gluten, więc nie jest
polecany osobom na diecie bezglutenowej.
WAŻNA UWAGA: w przypadku insulinooporności, czy cukrzycy ze
względu na wysoki indeks glikemiczny i wpływ podwyższonego
poziomu glukozy we krwi w przypadku słodu, można uzyskać efekt
przeciwny do zamierzonego, czyli redukcja laktacji. Słód

działa najlepiej w przypadku kobiet zdrowych.

słód jęczmienny
w
płynie
–
syrop

słód jęczmienny w
proszku

suplement diety dla mam
karmiących
piersią,
gotowe saszetki do

rozrobienia w płynie
KOZIERADKA
Znana od wieków roślina mająca potwierdzony wpływ na laktację,
osobny artykuł: kozieradka
RUTWICA LEKARSKA
Rutwica lekarska jest ziołem pomocniczym w zaburzeniach
gospodarki cukrowej, co może sugerować jej skuteczność w
przypadku
zwiększania
podaży
mleka
u
kobiet
z
Insuliooopornoscią, nie ma jednoznacznych randominizowanych
badań, dotyczących skuteczności tego zioła, dotychczasowe
stosowanie opiera się głównie o badania małych grup kobiet
którym podawano rutwice, zaobserwowano wzrost produkcji nawet
60%.
KOPER WŁOSKI
Aktualnie nie ma dobrej prasy, ze względu na zawartość:
anetolu, może powodować skutki uboczne (ospałość, senność,
niepokój u dziecka), lepiej unikać.
LEKI NA RECEPTĘ
W razie potrzeby można zastosować leczenie farmakologiczne,
ale należy sobie uświadomić ryzyko skutków ubocznych jakie za
sobą niosą.

NIGDY NIE STOSUJ LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO NA WŁASNĄ RĘKĘ,
KAŻDORAZOWE PODJĘCIE LECZENIA ŚRODKAMI FARMAKOLOGICZNYMI
POWINNO BYĆ SKONSULTOWANE Z LEKARZEM

Leki na receptę, które stymulują laktację

Nazwa leku

Karmienie piersią Kategoria
ryzyka

Domperydon

L1 (najbezpieczniejsze)

Metoklopramid

L2 (bezpieczniej)

Sulpiryd

L2 (bezpieczniej)

Leki te opierają się na blokowaniu hormonu dopaminy, który
jest odpowiedzialny na równoważenie poziomu prolaktyny,
dlatego leki te nie zadziałają kobiet o wysokim poziomie
prolaktyny.
Domperidonum
Lek przeciwwymiotny stosowany m.in. w chorobie lokomocyjnej,
jego przenikalność do mleka jest znikoma i nie jest wykrywalny
w surowicy dziecka, ma także mało skutków ubocznych,
niedostępny na terenie Polski, o wprowadzeniu produktu
leczniczego na rynek decydują indywidualnie państwa EU. Nie
zaleca się stosowania tego proeparatu u osób z zaburzeniami
pracy serca [Decyzja Komisji Europejskiej nr WC500172573]
Metoklopramidum
Lek o podobnym dzianiu, jak domperidon, jednak obciążony
skutkami ubocznymi u matki, ze względu na oznaczenie może być
bezpiecznie dla dziecka stosowany w okresie laktacji. Do
najczęstszych skutków ubocznych należą: DEPRESJA (nie woelno
stosować u kobiet z depresją), biegunka, sedacja, rozstrój
żołądka, nudności, drgawki i objawy pozapiramidowe
Sulpiryd
Lek psychotropowy, wypisywany tylko przez lekarza psychiatrę,
Zastosowanie (ulotka): Ostre i przewlekłe psychozy
schizofreniczne. Stany depresyjne w przebiegu schizofrenii,
zespoły
urojeniowo-depresyjne,
przewlekłe
psychozy
paranoidalne (bez pobudzenia), przewlekłe psychozy alkoholowe,
zaburzenia psychosomatyczne. Lek pomocniczy w terapii
uzależnienia alkoholowego. Rzadziej stosuje się w zaburzeniach

żołądkowo-jelitowych (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
wrzodziejące zapalenie jelit), w migrenie i zawrotach głowy o
różnej etiologii. Skutki uboczne (ulotka): Może powodować
nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, bezsenność i
inne zaburzenia snu, bóle głowy, drażliwość, zaburzenia
koncentracji, depresję. W pojedynczych przypadkach mogą
wystąpić: niepokój ruchowy i drżenia mięśni, późne dyskinezy
(są to nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub
całego ciała, wyginanie i prężenie, mimowolne ruchy warg,
wysuwanie i chowanie języka). Ponadto podczas leczenia może
wystąpić wzrost masy ciała oraz zwiększenie stężenia
prolaktyny we krwi.
Lek może wpływać na sprawność
psychofizyczną. W trakcie trwania terapii nie należy prowadzić
pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.
Źródła:
http://www.ema.europa.eu/

Z przymrużeniem oka – 25
najlepszych
przekąsek
mlekopędnych i regenerujących
Miałam dużo wątpliwości przed publikacją tego tekstu. Poniższa
lista nie stanowi, żadnej podstawy do rekomponowania swojej
diety, ale w osłabieniu po porodzie, czy w czasie kolejnego
skoku
rozwojowego,
można
spróbować
proponowanych
produktów. Istnieją pewne pokarmy, które działają mlekopędnie.
Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze wymagane do
ogólnego wzrostu i rozwoju mózgu noworodka niezależnie od
diety mamy, jednakże podaż niektórych jest zależna od diety
mamy, zwiększenie ilości przyjmowanych witamin czy kwasów

tłuszczowych w diecie mamy, ma wpływ na podniesienie ich
poziomu w mleku.

1. Owsianka:

www.sekretydi
ety.pl
Owsianka dodaje energii.
Zawiera błonnik i jest dobra dla jelit.
Jeśli nie przepadasz za miseczką owsianki na
śniadanie, można spróbować zastąpić ją ciasteczkami
owsianymi.

2. Łosoś:

foto:
freeimages.co
m
Łosoś jest doskonałym źródłem NNKT (niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe) i Omega-3.
Zarówno EFA i Omega-3 są bardzo pożywne i niezbędne dla
karmiących mam, gdyż organizm ich nie produkuje ich
poziom zależny jest od ilości przyjmowanej przez mamę.

Łosoś podnosi zwiększa poziom prolaktyny i podnosi
poziom kwasów Omega3 w mleku.
Najlepiej przygotować na parze, gotowanego lub z grilla.

3. Szpinak i botwinka:

foto:
freeimages.co
m
Szpinak i botwina zawierają żelazo, wapń i kwas foliowy.
Są one niezbędne w leczeniu anemii poporodowej.
Szpinak i botwina zawierają substancje oczyszczające.
Szpinak zawiera pewne substancje chemiczne, które mogą
pomóc w zapobieganiu nowotworom sutka.
Pamiętaj, aby jeść szpinak z umiarem, ze względu na
zawartość szczawianów.

4. Marchew:

foto:
freeimages.co
m
Szklanka soku z marchwi z śniadanie lub lunch będzie działać
cuda w laktacji.

Marchew podnosi poziomβ-karotenu w mleku.
Zawiera witaminę A, która stymuluje laktację i zwiększa
jakość mleka.
Możesz jeść marchewki jak surowe, gotowane na parze lub
nawet zupy krem.

5. Nasiona kopru włoskiego:

www.rosliny-n
asiona.pl
Nasiona kopru są mlekopędne.
Wspomagają trawienie u mamy i pomagają w walce z kolką
niemowlęcą.
Nasiona kopru można dodać wraz z przyprawami posiłków
popularne w kuchni włoskiej), lub pić w postaci naparów

6.

Nasiona kozieradki:

sklepwiesiole
k.pl
Nasiona kozieradki są powszechnie znane ze swoich właściwości
mlekopędnych.
Pij napary

7. Tykwa:
Tykwa nie jest może najlepszym warzywem, ale ma dużą wartość w
karmieniu piersią.

foto:
freeimages.co
m
Jest letnią roślinną z rodziny dyniowatych, która ma wysoką
zawartość wody. To utrzymuje matkę karmiącą dobrze nawodnioną.
Pomaga w poniesieniu ilości pokarmu.
Można z niej robić nadzienie warzywne albo budyń.
Pij świeżo wyciśnięty tykwy sok, pomaga normalizować
podniesiony poziom cukru we krwi po porodzie. Upewnij
się, że jest świeża.

8. Bazylia:

foto:
freeimages.co
m
Bazylia jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy.
Liście bazylii działają uspokajająco, co jest istotne

podczas laktacji.
Podnosi poziom odporności twój i dziecka.
Dodaj kilka gałązek bazylii do herbaty.

9. Czosnek:

foto:
freeimages.co
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Czosnek uważany jest za jeden z najlepszych pokarmów
pobudzających produkcję mleka, to znan on wieków metoda na
zwiększanie ilości pokarmu
Zawiera związki chemiczne, które pomagają w laktacji.
Czosnek chroni przed nowotworami.
Można go piec, gotować smażyć, staje się wówczas słodki.
Dodawaj go do warzyw.
Można ząbki smażyć w maśle klarowanym i polewać nim ryż.

10.

Jęczmień:
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Jęczmień nie tylko zwiększa laktację, ale również utrzymuje

nawodnienie.
Można gotować jęczmienia i następnie popijać płyn (mleko
jęczmienne) .
Gotować kasze jęczmienne (perłowa, pęczak) i jeść z
warzywami, gulaszem etc.
słód jęczmienny jest popularnym suplementem dla mam
karmiących

11. Ciecierzyca:

vegepack.pl
Ciecierzycy jest bogata białko i jest laktacyjnym „dopalaczem”
dla mam karmiących.
Jest bogatym źródłem wapnia, witamin z grupy B oraz
błonnika.
Namocz i ugotuj, używaj jako dodatek do sałatek
Przekąska na puree z ciecierzycy prostu doprawione
czosnkiem i sokiem z cytryny.
Zrób sobie hummus

12. Szparagi:

foto:
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Szparagi uważane
karmiących.

żywności

„musisz

to

mieć”

dla

matek

Jest wysoki żywności włókien.
jest bogata w witaminy A i K (zwiększenie ilości wit
w diecie mamy, wpływa na jej poziom w mleku, zmniejsza
potrzebę suplementacji).
Podnosi
poziom
hormonów
odpowiedzialnych
za
laktację laktacji.
Szparagi umyj i posiekaj. Gotuj z mlekiem, połącz z
wywarem warzywnym i zblenduj na zupę krem

13. Brązowy ryż:
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Brązowy ryż dodaje dodatkowej energii, tak potrzebnej po
porodzie.
Zawiera związki chemiczne, które pomagają znormalizować
wahania nastroju i rytmu snu (pomaga w dobrej jakości
śnie i odzyska równowagę emocjonalną spowodowaną
hormonami – Baby Blues)
Poprawia apetyt.
Stymuluje produkcję hormonów laktacyjnych.
Zdecyduj się na brązowy ryż zamiast białego ryżu.
Brązowy ryż pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we
krwi.

14. Nasiona kminku:

www.e-ziola.i
nfo
Kminkiem zwiększyć produkcję mleka..
Spala tłuszcz.
Jest zasadotwórczy.
Dodaj szczyptę kminku do mleka lub maślanki lub jako
przyprawę do dań mięsnych.

15. Nasiona czarnego sezamu:

vivateco.pl
Czarny sezam jest bogatym źródłem wapnia i zwiększa podaż
mleka.
Zblenduj sezam z mlekiem i migdałami, lub namocz obrane
migały i sezam w wodzie, na noc, rano zblenduj i odcedź
na ściereczce – masz mleczko sezamowo – migdałowe.
Zastosowanie w ograniczonej ilości.

16.

Oleje i tłuszcze:
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Zaleca się, aby utrzymać oleje i tłuszcze w diecie po ciąży.
Nie unikaj tłuszczu i oleju w diecie po porodzie.
Są istotną częścią laktacji. Są pomagają w wchłanianie
witamin i minerałów z pokarmów.
Pomagają także w wypróżnieniu.
Zdecyduj się na nierafinowane oleje oliwie extra virgin,
olej ryżowy, z pestek dyni, pestek winogron, lniany
Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, potrzebne dla
rozwoju mózgu

17. Morele:
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W czasie ciąży i po porodzie w organizmie zachodzą zmiany
hormonalne. Suszone morele mają substancje chemiczne, które
pomogą zrównoważyć poziom hormonów w organizmie.
Morele są bogate w wapń i przyczyniają się do
zwiększenia laktacji.
Dorzuć morele i orzechy włoskie do swojej owsianki

śniadaniowej.

18. Mleko krowie i nabiał:
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Mleko krowie zawiera wapń i kwasy tłuszczowe.
Dodaj mleko, jogurty, maślankę do swojej diety..

19. Koperek:
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Koperek jest delikatny w dotyku, ma zielone ciemna liście,
które mają wyraźny zapach.
Koper zwiększa produkcję mleka.
Mają one wysoką zawartość witaminy K. To przyczynia się
do uzupełniania strat krwi, w trakcie porodu.
Idealny do ziemniaczków, twarogu, jogurtu, wraz z
czosnkiem.

20.

Moringa olejodajna:

biotechnologi
a.pl
Morgina ma wysoką zawartość żelaza i wapnia.
To jest dobra dla laktacji.
Wzmacnia odporność i wzmacnia system nerwowy.
Przygotuj na parze
Liście morginy można

także

stosować

do

farszów

warzywnych.

21. Mak:
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Mak posiada właściwości uspokajające, które pomogą Ci się
zrelaksować i uspokoić. Powszechnie dostępny mak niebieski nie
zawiera opioidów.
Należy zachować jednak ostrożność, aby spożywać go w
minimalnej ilości.
Mak pomoże zrelaksować umysł i ciało, podczas karmienia.
Mak warto spożywać w postaci wypieków.

22. Woda i soki:
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Uzupełnianie płynów ma kolosalne znaczenie dla samopoczucia
mamy.
Spożywanie
płynów
uzupełnia płyny.

zapobiega

odwodnieniu

i

Popijaj szklankę wody, zawsze gdy jesteś spragniona, a
nawet w trakcie karmienia dziecka.

23. Migdały:
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freeimages.com
Migdały są bogate w kwasy omega-3 oraz witaminy E.
Witamina E pomaga leczyć swędzenie spowodowane przez
rozstępy .
Omega-3 jest ważne dla rozwoju mózgu, układu nerwowego i
wzroku dziecka .
Rób sobie mleczko migdałowe do picia
Dodaj swojej owsianki

24. Słodkie ziemniaki:
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Słodki ziemniak jest głównym źródłem potasu.
Zawiera także witaminy C i z grupy B, oraz magnez który
dobrze wpływa na pracę mięśni
dostarcza błonnika.
Zrób sobie koktajl z jabłek i pieczonych słodkich
ziemniaków, lub budyń na deser.

25. Papaja:

foto:
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Niedojrzała papaja są częścią kuchni Azji Południowej.
Papaja jest stosowany jako naturalny środek
uspokajający, który może pomóc Ci się zrelaksować.
Spróbuj ją w sałatce lub na ciepło z makaronem z woka.
Źródła:

Artykuł
na
postawie: http://www.momjunction.com/articles/best-foods-to-in
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