
احتماال اسم و برندهای مختلفی به گوشتان خورده هست و سردرگم هستید که چه نوع شیرخشکی برای نوزاد من بهتراست، سعی 

 :شده در اینجا بطور خالصه شیرخشک های موجود معرفی شود

 Neocate شیرخشک -1

 .دکانی که به شیر گاو آلرژی دارندمحصول کشور انگلستان است و برای کودکان زیر یکسال و کو

 Precomida شیرخشک -2

 .محصول کشور آلمان است و مخصوص کودکان با حساسیت غذایی و اسهال از بدو تولد تا یکسالی است

 (premature) ببالک -3

 .برای تغذیه نوزادان نارس و کم وزن مناسب است

 (HA) ببالک هایپوآلرژیک -4

 آلرژی ریسک  مفید برای نوزادان با

 (Anti regurgitaion ) ببالک -5

 .برای کودکانی مفید است که غذای هضم نشده را باال می آورند

 (LF) ببالک فاقد الکتوز -6

 .برای نوزادان با اسهال و عدم تحمل الکتوز مفید است

 1ببالک  -7

 ماه 6شیر خشک معمولی برای نوزادان زیر 

 2ببالک  -8

 ماه 12 تا 6  شیر خشک معمولی برای نوزادان

 3ببالک  -9

 سال به باال 12مناسب برای کودکان 

 1آپتامیل  -10

 ماه 6مناسب برای نوزادان زیر 

  2آپتامیل  -11



 ( 6و  3ماه ) حاوی امگا  12تا  6مناسب برای نوزادان 

  FSM آپتامیل -12

 تقویت کننده شیر مادر برای نوزادان نارس

13- AL110 

 محصول کشور هلند و مناسب برای کودکان با عالئم سوئ جذب و بعد از اسهال

 ایزومیل -14

 .بر پایه سویا و مناسب برای کودکان مبتال به اسهال و یا کودکانی که به پروتئین شیر گاو حساسیت دارند

 بیومیل -15

سال  3تا  1مناسب برای کودکان  3تا یکسال،شماره  مته 6آن مخصوص  2ماه، شماره  6شماره یک آن مناسب برای بدو تولد تا 

 LF و بیومیل SOY است. سایر محصوالت: بیومیل پالس، بیومیل

 لیدی میل -16

 مناسب برای مادران باردار و شیرده

17- Human 

: مناسب برای کودکان  3ماه و شماره  6محصول کشور آلمان، شماره یک : مورد استفاده از بدوتولد، شماره دو : مناسب نوزاد باالی 

 سال 10باالی 

 (NAN) نان -18

 بعد : از یکسالگی به 3ماه به باال ، شماره  6: از 2ماهگی، شماره  6محصول شرکت نستله ایران، شماره یک : از بدو تولد تا 

19- Guigoz 

 ماهگی 6محصول شرکت نستله ایران؛ شیر خشک معمول از بدو تولد تا 


