
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opvolgmoedermelk, voor de
 
Vanaf het begin van je zwangerschap maakt je kindje 
lichaam zorgt voor een veilig plekje en 
ontwikkeling. Een heel bijzondere prestatie.
 
Na je bevalling gaat de ontwikkeling 
jouw lichaam maakt bevat ook nu weer 
je lichaam heeft de unieke eigenschap om de melk steeds
behoeftes van je kindje. 
 
Zo is de moedermelk de eerste dagen na de bevalling 
erna. En ook is er verschil tussen de melk die je kindje ’s morgens bij je drinkt en ’s avonds. 
moedermelk past zich altijd perfect aan
precies wat hij nodig heeft. Dankzij jouw lichaam!
 
En ook na de eerste zes maanden 
grote kleintje nodig heeft. Opvolgmoedermelk
met een gerust hart volop gaan genieten
kindje: bijvoeding. Want met jouw
komt. 
 
 
 

 

 

Kijk voor meer informatie op www.denaamvaneenoverkoepelendeborstvoedingsorganisatie.nl
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de ideale ontwikkeling 

Vanaf het begin van je zwangerschap maakt je kindje een enorme ontwikkeling
lichaam zorgt voor een veilig plekje en precies de juiste bouwstoffen die nodig zijn voor deze 
ontwikkeling. Een heel bijzondere prestatie. 

ontwikkeling van je kleintje natuurlijk razendsnel door. 
jouw lichaam maakt bevat ook nu weer precies de juiste bouwstoffen voor deze ontwikkeling. En 

eigenschap om de melk steeds weer aan te passen aan de wisselende 

de eerste dagen na de bevalling anders van samenstelling dan de weken 
erna. En ook is er verschil tussen de melk die je kindje ’s morgens bij je drinkt en ’s avonds. 

altijd perfect aan aan de behoeftes van je kindje. 
Dankzij jouw lichaam! 

 bevat moedermelk nog steeds precies die ingrediënten die je 
Opvolgmoedermelk dus eigenlijk. En met deze perfecte basis kan je 

met een gerust hart volop gaan genieten van een nieuwe ontdekkingstocht
Want met jouw moedermelk als basis weet je zeker dat je kindje niets tekort 
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enorme ontwikkeling door. Jouw 
precies de juiste bouwstoffen die nodig zijn voor deze 

door. De moedermelk die 
voor deze ontwikkeling. En 

aan te passen aan de wisselende 

anders van samenstelling dan de weken 
erna. En ook is er verschil tussen de melk die je kindje ’s morgens bij je drinkt en ’s avonds. Alleen 

aan de behoeftes van je kindje. Hij krijgt dus altijd 

precies die ingrediënten die je 
et deze perfecte basis kan je 

ontdekkingstocht in het leven van je 
je kindje niets tekort 

 snel! 


