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לתשומת לבך - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוקות
עם הכפית המרחפת להיגיינה מרבית

ההנקה היא הדרך הטובה ביותר להזין את התינוק הן בהיבט התזונתי, 
הן בהיבט הרפואי והן בהיבט הרגשי.

ארגון הבריאות העולמי ממליץ על הנקה בלעדית למשך ששת 
החודשים הראשונים לחיים, ועל המשך ההנקה בתוספת מזון משלים 

עד גיל שנתיים או יותר. 
בסקר שערך משרד הבריאות בשנת 2014 נמצא ששיעור ההנקה בקרב 
האוכלוסייה בארץ בגיל חודשיים עומד על 80%-70% מהאימהות, שיעור 

ההנקה הבלעדית עומד על 60%-50%.
בגיל חצי שנה רק כ-50% מהתינוקות יונקים חלב אם וכ-70% אוכלים 

תרכובת מזון לתינוקות )תמ״ל(.
מכיון שכך, יחד עם עידוד ההנקה צריך לאפשר לאימהות לקבל את 

ההחלטה הטובה ביותר עבורן ועבור התינוק שלהן איך ובמה להזינו.
לאחר 3 שנים שבהן תמ״ל שופרסל בייבי הוכיח את איכותו ואמינותו בקרב 
הצרכנים, מגיע תמ״ל  אשר מתקדם בהרכבו 
בהתאם למחקר העולמי בשנים האחרונות בתחום תזונת התינוקות. 
התנאים לבחירת התמ״ל והבאתו לארץ כחלק מהמותג הפרטי של 

שופרסל היו:
 שהתמ״ל יכיל את כל רכיבי המזון החשובים לגדילה והתפתחות 

של תינוקך;
 שהתמ״ל יעמוד בדרישות רגולטוריות המבוססות על מחקרים 

מדעיים;
 שכל שלבי התמ״ל של  יעמדו בדרישת 
משרד הבריאות הישראלי, יכילו את כל רכיבי החובה ויעמדו בדרישות 
הבינלאומיות של ארגון הבריאות העולמי והרגולציה האירופאית.

לסיכום, תמ״ל  מבית  שנבחר על 
ידי שופרסל עומד בשורה אחת עם התמל"ים המתקדמים בעולם.
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למה לקנות תמ"ל 
, בדקנו ובחרנו תרכובת מזון  ישבנו יחד עם המומחים ב

לתינוקות אשר תומכת בגדילה והתפתחות התינוק.
 מכילה רכיבי מזון אשר תומכים בגדילה 

והתפתחות:
 פרה-ביוטיים - סיבים תזונתיים מסוג GOS ו-FOS המהווים מצע 
מזון לגדילת אוכלוסיית חיידקים טובים פרוביוטים. המחקרים מראים 
ששילוב בין GOS ו-FOS בתמ״ל, עשוי להשפיע לטובה על מערכת 

החיסון המתפתחת של התינוק.
 LC-PUFA - חומצות שומן רב בלתי רוויות ארוכות שרשרת, המשפיעות 

על התפתחות מערכת העצבים והראיה.
 נוקליאוטידים - תורמים להתפתחות וחיזוק מערכת החיסון והמעיים.
 חלבון וקלוריות - ההרכב, כמות החלבון והקלוריות הוכחו כתורמים 

למניעת השמנה בהמשך החיים.
 לקטוז - הסוכר העיקרי בחלב שתפקידו לספק אנרגיה לגדילה. 
לגדילת חיידקים פרוביוטים  מזון  הלקטוז מהווה גם הוא מצע 

התורמים לבריאות התינוק.
  תמ״ל  אינו מכיל סוכר לבן בכל השלבים.

 היא
תרכובת מזון לתינוקות על בסיס חלב פרה, 

שקיימת ב-3 שלבים:

מוצרי סדרת תמ״ל  האם התמ"ל מותאם לישראל?
כחלק מהרצון להעניק לתינוקך את הטוב ביותר, אנחנו ב 
דאגנו לתנאים מיטביים בתמ״ל  כך שיכיל את 
כל רכיבי החובה ויעמוד בדרישות רגולטוריות המבוססות על המלצות 

תזונתיות של ארגוני בריאות. 
כל שלבי התמ״ל של  עומדים בדרישת משרד 
הבריאות הישראלי, מכילים את כל רכיבי החובה ועומדים בדרישות 

הבינלאומיות של ארגון הבריאות העולמי והרגולציה האירופאית.
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הכירו את פריגו 
חברת  האמריקאית מייצרת בארה״ב תרכובות מזון לתינוקות 
כבר למעלה מ-29 שנים. מפעלי  בארה״ב הם היחידים 
ISO ומייצרים תוך   9001 2015 בארה״ב המחזיקים בתקן האיכות 
שמירה קפדנית על תנאי ייצור נאותים ותהליכי בקרת איכות בלתי 
מתפשרים. את התמ״ל מייצרת חברת  כמותג פרטי עבור 
28 מדינות ברחבי העולם, ביניהן: קנדה, ארה״ב, אוסטרליה, איטליה, 

דנמרק, פינלנד, שבדיה, סין ועוד.

שלב-1
מיועד לתינוקות בשלים מגיל 0-6 
חודשים שאינם אוכלים חלב אם או 
כתוספת לחלב אם. במקרים רבים 
זהו המזון הבלעדי, ולכן עליו להכיל 
את כל הרכיבים הדרושים בכמות 

נאותה על־פי התקנים.

שלב-2
מיועד לתינוקות בשלים מגיל 6-12 
חודשים, אשר אינם אוכלים חלב 
אם או כתוספת לחלב אם יחד עם 

מזונות נוספים בתפריט.
תמ״ל  

2 לא מיועד לשמש כמזון  שלב 
בלעדי בשלב זה. 

שלב-3
מיועד לתינוקות מגיל שנה אשר 
אינם אוכלים מספיק  מזון מגוון 

וזקוקים להשלמה של תמ״ל. 
תמ״ל  
3 לא מיועד לשמש כמזון  שלב 

בלעדי בשלב זה.


