
BEBILON COMFORT
Unikalna receptura o klinicznie potwierdzonym 
działaniu i efektach już po pierwszym tygodniu 
stosowania1.

• redukuje epizody kolek o 60%1

• poprawia konsystencję stolca u 90% niemowląt2

• wspiera regularność wypróżnień3-5

• łagodzi zaparcie3-5

• redukuje czas płaczu1

•  wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego
dzięki zawartości scGOS/lcFOS (9:1)6

KOLKA I/LUB ZAPARCIE

ULEWANIE

ROZWIĄZANIA ŻYWIENIOWE 
NA DOLEGLIWOŚCI 
TRAWIENNE NIEMOWLĄT 

BEBILON AR
Unikalna receptura o klinicznie 
potwierdzonym działaniu i efektach już 
po pierwszym tygodniu stosowania7.

• redukuje częstość i nasilenie epizodów ulewań o 75%7

• normalizuje częstotliwość wypróżnień7

Innowacyjne połączenie scGOS/lcFOS (9:1) i postbiotyków
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego 
przez wpływ na mikrobiotę8-10.

ULEWANIE

ROZWIĄZANIA ŻYWIENIOWE 
NA DOLEGLIWOŚCI 
TRAWIENNE NIEMOWLĄT 

Bebiko

BEBIKO COMFORT
Wyjątkowa kompozycja o potwierdzonej 
skuteczności receptury, nie poszczególnych 
składników:

•  redukuje ilość epizodów kolki o 60%1

•  reguluje częstotliwość wypróżnień2

•  redukuje ilość gazów jelitowych dzięki 
obniżonej zawartości laktozy3

•  receptura lekkostrawna i dobrze tolerowana

Ponad 90% lekarzy pediatrów i rodziców 
pozytywnie oceniło skuteczność działania receptury4

Odpowiednie od urodzenia do 12. miesiąca życia. 

Odpowiednie od urodzenia do 12. miesiąca życia. 

BEBIKO AR
Preparat na zdiagnozowane 
ulewania u niemowląt

•  redukuje ilość epizodów ulewań o 80%, 
dzięki zawartości mączki chleba świętojańskiego5

•  zawiera najbardziej skuteczny zagęstnik
wśród dostępnych na rynku6

•  zastosowany zagęstnik nie wpływa znacząco 
na kaloryczność pokarmu

KOLKA I/LUB ZAPARCIE

Wyjątkowa kompozycja o potwierdzonej 

REDUKCJA
KOLEK

60%

REDUKCJA
ULEWAŃ

75%

REDUKCJA
ULEWAŃ

80%

Ważne zalecenia ze Stanowiska grupy ekspertów 
w sprawie stosowania żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego w terapii zaburzeń 
czynnościowych przewodu pokarmowego 
u niemowląt (ZCPP)

Interwencje żywieniowe to podstawowy i zalecany sposób terapii w przypadku 
dolegliwości trawiennych takich jak: ulewanie, kolka niemowlęca i zaparcie. 

Interwencja dietetyczna w przypadku dolegliwości trawiennych powinna być 
wprowadzana na 3-4 miesiące z możliwością bezpiecznego jej przedłużenia.

Po ustąpieniu dolegliwości zalecany jest powrót do standardowego mleka 
modyfi kowanego.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (ŻSPM) to produkty do 
postępowania dietetycznego w przypadku dolegliwości trawiennych. Warto zwracać 
uwagę na skuteczność składników zastosowanych w recepturach ŻSPM i wybierać 
receptury o udokumentowanym pozytywnym działaniu w badaniach klinicznych. 
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Wydaje się nam, jako praktykom, że okres 3-4 miesięcy powinien być wystarczający i można po nim 
dokonać próby przejścia na mleko modyfikowane standardowe odpowiednie dla wieku dziecka.

Na podst. Albrecht P. i wsp. „Stanowisko grupy ekspertów w sprawie stosowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (…)”, Pediatria po Dyplomie 
2020;24(5):23-32. 1. Salvatore S, Abkari A, Cai W, et al. Acta Paediatr 2018. 2. Vandenplas Y, Alarcon P, Alliet P, et al. Acta Paediatr 2015. 3. Cohen S, Bueno de 
Mesquita M, Mimouni FB., Br J Clin Pharmacol 2015.

Bebiko Comfort i Bebiko AR to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego i należy ją stosować pod nadzorem lekarza.
1. Savino et al. European Journal of Clinical Nutrition, 2006. 2. Savino et al. Acta Paediatr Suppl 2005. 3. Knabar et al.  J Hum Nutr Diet. 2001;14:359-363. 4. Savino F, 
et al. Acta Paediatr Suppl. 2003. 5. Wenzl et al. PEDIATRICS Vol. 111 No. 4 April 2003. 6. Horvath A, et al. Pediatrics 2008.

Bebilon Comfort 1 i 2, Bebilon AR i Bebilon NUTRITON to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i należy ją stosować pod nadzorem lekarza. 
1. Savino F. et al. European J Clin Nut 2006, 60: 1304–1310. 2. Bongers, M. et al. Nutr J 2007 (6), P. 8. 3. Savino F. et al. Acta Paediatr Suppl 2003:91:
86-90. 4. Savino F. et al. Acta Paediatr Suppl 2005;94:120-4. 5. Veitl V, et al. J Emahrungsmed 2000;2:14-20. 6. Arslanoglu S, et al. J Nutr 2008;138:1091-1095. 
7. Vandenplas Y, Ludwig T, Safety and tolerance of a novel anti-regurgitation formula (...) Abstract presented at BSPGHAN 30/01/2020. 8. Tims S, Rodriguez-
Herrera A. et al. JPGN 2018;66(S2);N-O-13:884. 9. Tims S, et al. JPGN 2018;66(S2):N-eP-029. 10. Wopereis H et al. Pediatr Allergy Immunol 2014;25:428–438. 
11. Wenzl, T. et al. Journal of Pediatrics 2003 (111), P. e355–e359. 12. Horvath A. et al. Pediatrics 2008;122:1268-77. 

Biorąc pod uwagę, że interwencje żywieniowe okazały się nie tylko skuteczne, lecz, co ważne, także 
bezpieczne, są one obecnie podstawową i zalecaną – w przeciwieństwie do inwazyjnej diagnostyki czy 
wątpliwej terapii farmakologicznej – metodą postępowania1,2. 

Skuteczna interwencja żywieniowa może doprowadzić do zmniejszenia liczby stosowanych środków 
farmakologicznych (...), których używanie we wczesnym okresie życia może być nieobojętne dla zdrowia3.

(...) optymalny moment na podjęcie próby powrotu do mleka standardowego następuje 
po 3-4-miesięcznym okresie stosowania modyfikacji żywieniowych, oczywiście z możliwością 
bezpiecznego ich przedłużenia.

•  ŻSPM to preparaty, których skład ma za zadanie złagodzić dolegliwości związane z ulewaniem, 
kolką i trudnościami w oddawaniu stolca (zaparciem czynnościowym).

•  Wprowadzanie ŻSPM powinno się odbywać pod nadzorem lekarza i po konsultacji z nim.

Z praktycznego punktu widzenia należy wyjaśnić rodzicom, że skuteczność preparatów specjalistycznych 
można zaobserwować wyraźnie zwykle po około 7 dniach ich stosowania. Dlatego, mimo braku 
natychmiastowej poprawy, nie zaleca się odstawiania danego preparatu przeznaczonego do ZCPP. 
Uświadomienie tego faktu matkom zdecydowanie pomaga im spokojniej dotrwać do uzyskania efektu, 
zmniejsza ich utrwalający się z każdym dniem niepokój, co ma dwukierunkowy korzystny efekt.
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BEBILON NUTRITON
Dzięki zawartości mączki chleba świętojańskiego: 
klinicznie potwierdzona redukcja ulewań o 80%11.

• redukuje liczbę niemowląt z ulewaniami12

• zmniejsza liczbę epizodów ulewań w ciągu doby12

• nie wpływa znacząco na kaloryczność pokarmu



Algorytm postępowania dietetycznego 
w podstawowych ZCPP u niemowląt

Propaguj i wspieraj 
karmienie piersią 

jako najlepszy sposób 
karmienia 

Jeśli matka nie chce lub nie może 
karmić piersią, lub karmi w sposób 

mieszany, pomóż w doborze 
odpowiedniego preparatu

Rozważ przejście na preparat z częściowo 
hydrolizowanym białkiem, obniżoną zawartością 

laktozy, dodatkiem beta-palmitynianu, prebiotyków 
i ew. probiotyku (preparaty typu Comfort)

Jeśli niemowlę cierpi na dolegliwości
ze strony przewodu pokarmowego

ULEWANIE

ULEWANIE ULEWANIE

KOLKA I/LUB ZAPARCIE KOLKA I/LUB ZAPARCIE

NIEMOWLĘ MA KOLKĘ, ZAPARCIE I ULEWA NIEMOWLĘ MA KOLKĘ, ZAPARCIE I ULEWA

+

ULEWANIE ULEWANIE

KOLKĘ
TRUDNOŚCI 

W ODDAWANIU STOLCA 
(ZAPARCIE)

ULEWANIE

Rozważ zagęszczanie 
pokarmu kobiecego

Rozważ przejście 
na preparat 

z zagęstnikiem 
(typu AR)

Jeśli niemowlę ma kolkę, trudności w oddawaniu stolca (zaparcie) i ulewa
można mu zalecić preparat na kolkę i zaparcie z ewentualną podażą 

produktu zagęszczającego

Na podst. Albrecht P. i wsp. „Stanowisko grupy ekspertów w sprawie stosowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (…)”, Pediatria po 
Dyplomie 2020;24(5):23-32.

1608285726926 Materiał przeznaczony dla pracowników służby zdrowia.

Wprowadzenie interwencji dietetycznej na 3-4 miesiące 
z możliwością bezpiecznego jej przedłużenia.

W przypadku poprawy, powrót do standardowego mleka modyfi kowanego.

PRODUKTY BEBILON 
ADRESUJĄCE POTRZEBY INTERWENCJI 
ŻYWIENIOWEJ W PRZYPADKU ZCPP

PRODUKTY BEBILON 
ADRESUJĄCE POTRZEBY INTERWENCJI 
ŻYWIENIOWEJ W PRZYPADKU ZCPP

PRODUKTY BEBIKO 
ADRESUJĄCE POTRZEBY INTERWENCJI 
ŻYWIENIOWEJ W PRZYPADKU ZCPP

Bebiko

Karmienie piersią jako 
najlepszy sposób karmienia 

Karmienie piersią jako 
najlepszy sposób karmienia 

Karmienie mlekiem modyfi kowanym, 
wyłącznie lub w sposób mieszany

Karmienie mlekiem modyfi kowanym, 
wyłącznie lub w sposób mieszany

Niemowlę cierpi na dolegliwości 
ze strony przewodu pokarmowego

Niemowlę cierpi na dolegliwości 
ze strony przewodu pokarmowego

W przypadku poprawy powrót do standardowego mleka modyfi kowanego 
dostosowanego do wieku dziecka

W przypadku poprawy powrót do standardowego mleka modyfi kowanego 
dostosowanego do wieku dziecka

+

Bebilon NUTRITON Bebilon NUTRITON

Bebilon COMFORT 1
od urodzenia

Bebiko COMFORT
od urodzenia do 12. 

miesiąca życia

Bebilon COMFORT 1 
+ ewentualnie Bebilon NUTRITON

od urodzenia

Bebiko COMFORT + ewentualnie Bebilon NUTRITON
od urodzenia do 12. miesiąca życia

Bebilon Pronutra ADVANCE 1, Bebilon PROFUTURA 1, Bebilon BIO 1
od urodzenia Bebiko PRO+ 1, Bebiko NUTRIfl or expert 1

od urodzenia
Bebiko PRO+ 2, Bebiko NUTRIfl or expert 2

powyżej 6. miesiąca życia

Bebilon Pronutra ADVANCE 2, Bebilon PROFUTURA 2, Bebilon BIO 2
powyżej 6. miesiąca życia

Bebilon COMFORT 2 
+ ewentualnie Bebilon NUTRITON

powyżej 6. miesiąca życia

Bebilon COMFORT 2
powyżej 

6. miesiąca życia

Bebiko AR
od urodzenia do 12. 

miesiąca życia

Bebilon AR
od urodzenia 

do 12. miesiąca życia

Bebilon COMFORT 1
od urodzenia

Bebilon COMFORT 1 
+ ewentualnie Bebilon NUTRITON

Bebilon COMFORT 2 
+ ewentualnie Bebilon NUTRITON

Bebilon COMFORT 2
powyżej 

Bebilon AR
od urodzenia 

Bebiko COMFORT Bebiko AR

+ +

Bebiko Comfort, Bebiko AR i Bebilon NUTRITON to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego i należy ją stosować pod 
nadzorem lekarza. 
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia. 

Bebilon Comfort 1 i 2, Bebilon AR  i Bebilon NUTRITON to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego i należy ją 
stosować pod nadzorem lekarza.
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia. 


