W tym numerze znajdziecie rady naszych specjalistów:
Dr n. med.
Bożena
Kowalska,
ginekolog
położnik,
przekonuje,
że nawet
zimą, kiedy brakuje świeżych
owoców czy warzyw, przyszła
mama może odżywiać się
zdrowo. Jakie produkty powinna
włączyć do diety? STR. 14

Prof. Ewa
Helwich,
pediatra
neonatolog,
podpowiada,
jakie witaminy
trzeba podawać
niemowlakowi i dlaczego to
konieczne. Przypomina, że ich
dawki zależą m.in. od tego,
czy dziecko jest karmione
piersią czy butelką. STR. 28

Dr inż.
Anna Harton,
dietetyk,
tłumaczy,
że dobre
zdrowie
dziecka można
zaprogramować, tak samo
jak programuje się komputer.
Zdrowe żywienie w okresie
dzieciństwa chroni m.in. przed
otyłością w przyszłości. STR. 40

Dr hab.
n. med. Dorota
Jenerowicz,
dermatolog,
wyjaśnia, że
nie każda
wysypka albo
zaczerwienienie to atopowe
zapalenie skóry. Zmiany skórne
wskazujące na AZS występują
w określonych miejscach na
ciele dziecka. STR. 56
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