
Nie od dziś wiadomo, że karmienie piersią jest najlepszym, zalecanym na całym świecie rozwiązaniem 

zarówno dla matki jak i dziecka. Naturalne mleko matki zawiera wszelkie niezbędne do prawidłowego 

rozwoju dziecka składniki odżywcze. Ponadto jest bogatym źródłem enzymów, przeciwciał a także 

regulujących ważne funkcje życiowe hormonów. 

 

Warto mieć jednak na uwadze, że nie każda matka może karmić piersią. Niektóre z nich posiadają zbyt 

mało pokarmu, inne cierpią na choroby, które wykluczają naturalne karmienie. Istnieje również grupa 

matek, które mimo fizycznej możliwości karmienia decydują się odstawić dziecko od piersi.  

W tego typu sytuacjach należy rozważyć wszelkie alternatywne możliwości żywienia dziecka.  

 

Naprzeciw wszystkim stojącym w obliczu tak ważnej decyzji kobietom wychodzi estońska firma AS 

Solbritt, oferująca swoje doskonale odwzorowujące skład naturalnego mleka produkty.  

Firma AS Solbritt została założona w 2010 roku i specjalizuje się w produkcji suchych, przeznaczonych dla 

niemowląt produktów mlecznych. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnej linii 

technologicznej oraz przywiązaniu do tradycji z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem zarówno 

na rynku krajowym jak i zagranicznym. 

AS Solbritt to firma przyjazna środowisku - wykorzystuje przede wszystkim naturalne metody 

wytwarzania. Dzięki starannie pielęgnowanej więzi z okolicznymi, działającymi nieprzerwanie od 1939 

roku rolnikami z Rapli otrzymała w spadku zarówno cenne doświadczenie jak i pewność w zakresie 

przestrzegania przez nich najwyższych standardów. 

 

Jednym z największych osiągnięć inwestycyjnych firmy jest założenie w 2013 roku nowej linii produktów 

opatrzonych własną marką NUPPI. Są to różnego rodzaju mleka w proszku stworzone z myślą o dzieciach 

należących do przedziału wiekowego 0 - 3 lat.  

Warto podkreślić, że w ofercie producenta występują zarówno produkty przeznaczone dla dzieci 

zdrowych jak i dla niemowląt wymagających specjalnej diety.  

Mleka w proszku opatrzone marką Nuppi dzielimy na dwie kategorie: produkty standardowe oraz 

produkty PREMIUM.  

Na produkty standardowe składają się trzy mleka w proszku - Nuppi® 0-12, Nuppi® 1 oraz Nuppi® 2. 

Każde z nich jest bogatym źródłem biorących udział w procesie formowania się układu odpornościowego 

nukleotydów oraz tworzących barierę ochronną przed infekcjami Prebiotyków (GOS i FOS). W składzie 



produktów standardowych znajdziemy również cenny kwas foliowy oraz wspomagające prawidłowe 

funkcjonowanie rozwijającego się mózgu jod, żelazo i tauryny. 

Wśród produktów PREMIUM podobnie jak w kategorii mlek o składzie standardowym znajdziemy 

prebiotyki, nukleotydy, taurynę oraz kwas foliowy. Dodatkowo każdy z produktów opatrzonych nazwą  

NUPPI® GOLD wzbogacony został o obniżające ryzyko reakcji alergicznej probiotyki oraz we 

wspomagające prawidłowy rozwój mózgu kwasy ARA/DHA. 

 


