
 
 Lactància 

La lactància materna proporciona 
una sèrie de beneficis 
 
• Afavoreix el desenvolupament afectiu i 

emocional entre mare i fill. 
• La llet materna es la més ben tolerada, és 

un aliment viu que varia la seva composició. 
• Contribueix a madurar el tracte intestinal. 
• Produeix immunitat per algunes malalties 

com al·lèrgies i infeccions. 
 

Quan la lactància materna no és possible o 
resulta insuficient, les llets per lactants que 
trobaràs a la farmàcia són una bona 
alternativa. 

Et recomanem 
• Beure com a mínim 2 litres d’aigua al dia. 
• Limitar el consum de cafeïna (cafè i te). 
• Realitzar una dieta variada i equilibrada. És 

convenient dividir la dieta en diversos àpats. 
• Menjar a poc a poc, mastegant bé els 

aliments. 
• Controlar el picar entre hores. En cas de 

tenir gana, és recomanable prendre làctics 
desnatats, fruita, torradetes... 

• Moderar el consum de sal. 

Intenta evitar  
• El consum de tabac i d’alcohol. 
• El consum de certs aliments amb gustos forts 

(api, ceba, espàrrecs, all i cols) ja que 
alteren el gust de la llet materna provocant 
que el nadó la rebutgi. 

• Prendre medicaments sense coneixement 
del metge. 
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T’aconsellem 
• Productes làctics: 3 o 4 racions al dia i que 

siguin preferentment baixos en greixos. 
• Carns: han de ser magres i és convenient 

evitar els greixos i els embotits. 
• Peix: almenys 4 vegades a la setmana i, si es 

pot, cada dia. Tenen molts beneficis, entre 
ells que ens aporten iode. 

• Els ous: són molt beneficiosos perquè 
contenen proteïna de màxima qualitat. 

• Cereals i llegums. 
• Fruites, verdures i hortalisses: almenys cinc 

vegades al dia, incloent-hi una amanida i un 
cítric. 

 
 
 
 
 
 
Durant la lactància materna existeix un augment 
de les necessitats de vitamines, minerals i 
oligoelements perquè la producció de la llet 
materna no alteri l’estat nutricional de la mare. 
A la nostra farmàcia, pots trobar 
complements alimentaris formulats 
especialment per cobrir els requeriments 
nutricionals de la mare al llarg del 
període de lactància materna. 

 

La lactància és el procés d’alimentació exclusiu 
del nadó fins als 4 o 6 mesos. Seguint les pautes 
del pediatre, quan el nadó té 6 mesos l’hi anirem 
introduint altres aliments a la dieta. A partir de 
l’any l’hi introduirem la resta d’aliments.  
 


