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علل بی اشتهایی در کودکان و 

راهکارهای تقویت رشد کودکان

دکتر زهرا سهرابی: توسط

گروه تغذیه جامعهدانشیار 

غذاییدانشکده تغذیه و علوم 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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:عناوین و موضوعات

علل بی اشتهایی در کودکان

راهکارهای بهبود اشتها و رشد:

راهکارهای تغذیه ای و محیطی

راهکارهای مکمل
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:علل بی اشتهایی در کودکان
:رفتاریوایتغذیهعلل-1•

.Aسن،افزایشباالزمکالریمقدارشدنکم

.Bشیرخوارگی،دورهغذاهایدادنادامه

.Cیدتشدوآهنکمبودوکودکمعدهشدنپر)شیرحدازبیشمصرف

،(اشتهاییبی

.Dوشکالتوشیرینی:غذاییهایوعدهمیانخوردندررویزیاده

،...وشربت
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...علل بی اشتهایی در کودکان

.Eغذاییهایسلیقهگیریشکل)خاصغذاینوعیبهعالقهعدم

سایرباغذاآناندککردنمخلوط:حلراه)(سالگی2-3در

،(نباشدمشخصکهشکلیبهغذاها

.Fکودک،وسیلهبهغذانکردنانتخاب

.Gغذاخوردن،زماندرگذرانیوقت

.Hزندگی،دومسالدراستقاللحسافزایش

.Iاو،خوردنغذابهوالدینتوجهواشتیاقازکودکآگاهی
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...علل بی اشتهایی در کودکان

.Jخوردن،غذادرمشارکتدرکودکبهندادناجازه

.Kکودکان،دراشتهاهایتفاوتنگرفتننظردر

.Lکودک،وزنافزایشروندبهوالدینتوجهعدم
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…علل بی اشتهایی در کودکان

.M مصرف رژیم های غذایی باGIباال:

بهم: افزایش ناگهانی قند خون و انسولین و افت سریع آن•

خوردن اشتها،

کاهش میل کودک به غذاها با ارزش مغذی باال،•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

.Nغذاهاسایراززیادمقادیرباکودکمعدهشدنپر:

میوهیاآبمیوهزیادمصرف•

وکودکدراشتهاییبیبروزوکودکاندرشیرزیادمصرف•

تغذیهسوءخطر

عنوانتحتکودکاندرخاصهایگروهازغذاهازیادمصرف•

Picky eaterاوتیسم،بهمبتالکودکانمانند
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...علل بی اشتهایی در کودکان

:هامغذیریزکمبود-2•

،Zincکمبود•

،B1وB12ازاعمBگروههایویتامینکمبود•

،Cویتامینکمبود•

منیزیم،کمبود•

آهن،کمبود•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

کنندهمتنظیهایادیپوسیتوکینونوروپپتیدهادرتغییر-3•
:اشتها

PYYافزایش•

CCKافزایش•

گرلینکاهش•

GLP-1افزایش•

لپتینافزایش•
...و•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:اندوکرینتغییرات-4•

اشتهاکاهشوانسولینافزایش•

هایهورموناثر)اشتهاکاهشوتیروئیدیهورمونهایکاهش•

(NPYمسیرازاشتهاافزایشبرتیروئیدی

اشتهاکاهشوکورتیزولمثلگلوکوکورتیکوئیدهاکاهش•

اشتها،کاهشوGHکاهش•

پاراتیروئید،پرکاری•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:التهابیوضعیت-5•

اشتهاکاهشوIL-1βوTNF-α،IL-6افزایش•

•TNF-αیاcachexin

•Systemic inflammation

acuteدر• phase response
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…علل بی اشتهایی در کودکان

دوره های موقت کاهش اشتها و کاهش دریافت غذا در -6•

سالگی در کودکان به دالیل تکاملی1انتهای 

کاهش اشتها به بعضی غذاها و یا همه غذاها•

نپاسخ عکس در اصرار به غذا خوردن در کودکان توسط والدی•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

فکرییااحساسیوضعیتدرتغییر-7•

:SBوCPمانندتکاملیاختالالتباکودکاندر-8•

....ونشستنوگرفتنگردندرمشکلوتکاملیاختالل•

...وجویدنوبلعومکیدنمشکل•

غذاییرژیمیکنواختی•

دندانیمشکالت•

ذهنیهایماندگیعقب•

...و•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:هااشتکاهشعاملعفونییااسهالیهایبیماریبهابتال-9•

گوش،عفونتویژهبهعفونیهایبیماری•

اشتهایی،بیودهیدراسیون:اسهالیهایبیماری•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:CFیاCOPDیاCHFبهمبتالکودکان-10•

ریوی،مشکالتپیشرفتدارایCFباکودکاندرویژهبه•

خوردن،جهتانرژیوتوانکاهشاشتها،کاهش•

Megestrolمثبتاثرات• acetateیاhGHباکودکاندر

CFاشتهایی،بیو
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:داروهابعضیسوءاثرات-11•

اشتهاکاهشوtoprimateداروی•

moodنوعی)• stabilizer)،

دکستروآمفتامین،:اشتهاکاهشوADHDدردرمانیداروهای•

Pemoline،فنیدات،متیل

ها،دیورتیک•

....وسیلینپنیتتراسایکلین،:هابیوتیکآنتی•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:ایدزمبتالیاندر-12•

مری،ودهانهایجراحتوهازخم•

گاستریت،•

•N/V،

دارو،وعفونتازناشیشکمیدرد•

اشتهاییبینهایتدرو•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:(پانکراسسرطانخصوصبه)سرطانبهمبتالکودکان-13•

التهابی،ونورواندوکرینتغییرات

درمانیاشعهودرمانیشیمیتحتیا•

فاژیدیسیاودندانیودهانیمشکالتدارایکودکان-14•

بی)PKUبهمبتالکودکاندرخونPheکاهش-15•

،(غذاییشدیدمحدودیتپیدراشتهایی
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:(کلیهمزمننارسایی)CRFبهمبتالکودکان-16•

اشتها،کاهشواورمی•

رژیمی،زیادهایمحدودیت•

دیالیز،طیBگروههایویتامیناتالف•

اشتهاکاهندهعاملهایدرمانوداروها•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:کودکاندراشتهاکاهشوگوارشیهایبیماری-17•

•GERD:N/Vآن،هایناراحتیو

احساسونفخ،N/Vشکمی،درد:H.pyloriوگاستریت•

زودرسسیریپری،
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…علل بی اشتهایی در کودکان

اشتها،کاهشونفروتیکسندروم-18•

:کودکاندرارتریتورماتیسمیمشکالت-19•

صبحگاهی،اشتهایکاهش•

:کودکاندراشتهاکاهشومحیطیعوامل-20•

کودکان،بازیگوشیوفعالیبیش•

(...وتبلتوتلوزیون)خوردنغذازماندرپرتیحواسعوامل•

اشتها،کاهشوکودکاندرتحرکیبی•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

دکان،کواشتهایکاهشوباکتریاییوانگلیهایبیماری-21•

دراشتهاکاهشوهمولیتیکآنمیوبتاتاالسمی-22•

کودکان،

پیوند،بعدکودکاشتهایکاهشواعضاءپیوند-23•

هپاتیت،وسیروزبهمبتالکودکاشتهایکاهش-24•
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…علل بی اشتهایی در کودکان

:عللسایر-25•

سرب،بامسمومیت•

،Aهیپرویتامینوز•

....وBNوAN:خوردناختالالت•
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:راه های درمان بی اشتهایی کودکان

1-محیطی،عواملکنترلوغذاییدرمان

2-مکمل،ایتغذیههایدرمان

3-داروییدرمان:

نشدسفتخوابآلودگی،دهان،خشکیشایععوارض:سیپروهپتادین

ویجهسرگوزن،افزایشبدن،شلیدید،تاریتنفس،دستگاهترشحات

سال،2زیرمصرفمنعدرد،دلویبوست
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:درمان غذایی و کنترل محیطی

کودک،برایآراموشادمحیط

(مکرردفعاتوکمحجمباغذا)غذاظرفدرکمغذایورنگیظروف

کودک،خوردنغذابهزیادالعملعکسوحساسیتبروزعدم

کودک،جلویدیگرانباکودکنخوردنغذادربارهکردنصحبتعدم

کودکان،سایرباکودکمقایسهعدم

کودک،دربیمارینبودصورتدرصبوریوحوصله

عصبانیت،بدونقاطعیت

کودک،توسطارزشکمهایوعدهمیانوشیرینیمصرفمنع
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...درمان غذایی و کنترل محیطی

مصرفیغذاهایسازیغنی:

ماست،بهخشکشیرافزودن

غذا،وسوپبهزیتونروغنافزودن

غذاها،سایروماستبهگندمجوانهافزودن

گوشت،وسبزیجاتوحبوباتشاملمخلوطسوپتهیه
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درمان های تغذیه ای مکمل
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:مکمل روی

اشتهایی،بیباکودکاندر•

اشتها،بهبودیصورتدردادنادامه•

روی،سولفاتحاویهایشربت•

حسکاهشایمنی،قدرتافزایشکودکان،نموورشدبرایمناسب:مصرفموارد•

ایی،بویوچشاییحسبهبوداشتها،دهندهبهبودناخن،ومورشدبهکمکخستگی،

اکسیدانی،آنتیخواصدارای

ناراحتیبروزصورتدر)غذاازبعدساعتدویاقبلساعتیک:مصرفنحوه•

روز،دررویگرممیلی5:(شودمصرفغذاباهمراهگوارشی،

،(درمانیاگیریپیشعنوانبهنه)غذاییمکمل•
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درینکنینوتری

Nutrini Drink Multi Fibre

:داروییاشکال•

سیسی200هایبطریدرنوشیدنی•

:مصرفموارد•

شدهغنيمغذيوکاملنوشیدنيیک•

سالدوازدهتایککودکانبرايمناسب•

کودکبرايضروريعناصرومعدنيموادها،ویتامینشامل•

فیبر،بدونترکیباتهمین:فیبربدونفرم•
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:مصرفنحوه•

بار4-6یاعاديغذایيرژیممکملبهروزدربار3-1•

.شودمصرفکاملتغذیهعنوانبهروزدر
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:سی سی100ترکیبات در 

De lasشکرکربوهیدراتپروتئینانرژینام cuales

lactosa

kcal3.4 gr18.8 gr7.4 gr< 0.025 gr 150مقدار

پتاسیمسدیمفیبرچربی اشباعچربینام

gr0.7 gr1.5 6.8مقدار gr67 mg140 mg

آهنمنیزیمفسفرکلسیمکلرنام

mg84 mg75 mg17 mg1.5 mg 100مقدار

مولیبدنومFمنگنزمسروینام

mg135 mcg0.23 mg0.11 mg6 mcg 1.5مقدار

D3ویتامین Aویتامین یدکرومسلنیومنام

mcg5.3 mcg15 mcg61 mcg1.5 mcg 4.5مقدار

B3ویتامین B2ویتامین B1ویتامین Kویتامین Eویتامین نام

mg6 mcg0.23 mg0.24 mg1.7 mg 1.9مقدار

بیوتینB12ویتامین فولیک اسیدB6ویتامین B5ویتامین نام

mg0.18 mg23 mcg0.26 mcg6 mcg 0.50مقدار

تورینکولینکارنیتین-الکاروتینوئیدهاCویتامین نام

mg0.15 mg3 mg30 mg11 mg 15مقدار

اسموالریتینام

m/osmol 48مقدار
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(Infatrini)اینفترینی 
:داروییاشکال

سیسی125هایبطریدرنوشیدنی

:مصرفموارد

شدهغنيمغذيوکاملنوشیدنيیک

دررشداختاللبیماری،بامرتبطسوءتغذیهدارایکودکانبرايمناسب

سوءجذب،شیرخواران،ونوزادان

کیلوگرم،9زیروزنوماهگی18تاتولدبدوازکودکاندر

کتونوری،فنیلگاالکتوزمی،:مصرفمنع

گاو،شیرپروتئینبهحساسیتالکتوز،تحملعدم
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(Infatrini)اینفترینی 

ماه،12:دارینگهمدت•

یرشنوکلئوتیدهایحاوی:خاصهایویژگی•

سردوررشدگیری،وزندرمؤثر)مادر

یعسرکههاییبافتعملکردبهبودنوزادان،

منیایسیستمعملکردبهبودکنند،میرشد

،(نوزاد

catch-upبهبود• growth

•
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:infatriniترکیبات

ویژگی سی سی100در هر  محتویات

انرژی زیاد در حجم کم 101 (kcal)انرژی 

تأمین کننده رشد 2/6 (g)پروتئین 

ترکیبی از هر دو جهت رشد باکتری های مفید 0/8 (گرم) GOS/FOS

بدون افزایش دریافت 81 A(mcgویتامین  RE)

- 100 (mg)کلسیم 

- 1/9 D(mcg)ویتامین 

بهبود دهنده عملکرد ایمنی 4/3 (mg)نوکلئوتیدها 

- 383 (mg)اسید پالمیتیک 

- 0/6 (گرم)فیبر 
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infatriniسی سی 100ترکیب ریز مغذی ها در 
37 mg سدیم

95 mg پتاسیم

62 mg کلر 

100 mg کلسیم

50 mg فسفر

153 mg فسفات

9 mg منیزیم

1/2 mg آهن

0/8 mg روی

65 µg مس

0/02 mg منگنز

8> µg مولیبدن

2/2 µg سلنیوم

8> µg کروم

18 µg ید
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infatriniسی سی 100ترکیب ریز مغذی ها در 
81 µg RE Aویتامین 

35 mg کارتونئیدها

1/9 µg D3ویتامین 

2/1 µg-α-RE Eویتامین 

6/7 µg Kویتامین 

0/15 mg تیامین

0/2 mg ریبوفالوین

1/2 mg-NE نیاسین

0/8 mg اسید پانتوتنیک

0/11 mg B6ویتامین 

16 µg اسید فولیک

0/3 µg B12ویتامین 

4 µg بیوتین

14 mg cویتامین 

2 mg کارنیتین
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infatriniسی سی 100ترکیب ریز مغذی ها در 

17 mg کولین

25 mg اینوزیتول

7 mg تورین
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Fortimel

:داروییاشکال•

(گلوتنفاقد)پودر•

:مصرفموارد•

اختالالتو(ANمانند)اشتهاییبیباسال3باالیکودکانوبزرگساالندر•

جسمینمعلولیریوی،-قلبیهایبیماریکاشکسیسرطان،کاشکسیمربوطه،

ازپیشتغذیهبلع،اختالالتتروما،وسوختگیمغزی،هایسکتهذهنی،و

....وتغذیهسوءوجذبسوءوCFدرجراحیعمل
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درسروینگ5-7:مصرفنحوه•

1-3پودر،باکاملتغذیهدرروز

.مکملعنوانبهروزدرسروینگ

ابتغذیهدرکاربرد:مصرفنحوه•

صورتبهلزومموارددرولوله

خوراکی،
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Fortimel

:  موارد منع مصرف•

 سال، 3زیر کودکان

،گاالکتوزمی

،آلرژی به پروتئین شیر گاو

،نامناسب در افراد نیازمند به رژیم فاقد فیبر
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:Fortimelترکیبات 

(گرم پودر23)سی سی 100در هر  گرم100در هر  محتوا

100 420 (kcal)کالری 

3/3 14/5 (g)چربی 

0/8 3/4 (g)چربی اشباع 

12/3 53/5 (g)کربوهیدرات 

0/6 2/6 (g)فیبر

5 21/9 (g)پروتئین 

36 155 (mg)کولین

- 440 (msomol/kg H2O)اسموالریته
43



:Fortimelامالح و ریز امالح در 
(گرم پودر23)سی سی 100در هر  گرم100در هر  محتوا 

72 315 (mg)سدیم 

159 696 (mg)پتاسیم 

90 394 (mg)کلرید 

119 519 (mg)کلسیم 

65 282 (mg)فسفر 

17 74 (mg)منیزیم 

1/6 7 (mg)آهن 

1/2 5/2 (mg)روی 

173 756 (µg)مس 

0/3 1/3 (mg)منگنز 

0/1 0/45 (mg)فلوراید 

10 44 (µg)مولیبدن

0/6 26 (µg)سلنیم

7/4 20 (µg)کروم

13 56 (µg)ید 44



:  Fortimelویتامین ها در 
(گرم پودر23)سی سی 100در هر  گرم100در هر  محتوا 

97 423 A (µg RE/ER)ویتامین

1/5 6/6 D3(µg)ویتامین 

1/2 5/2 E(mgویتامین  α-TE/ET)

5/3 23 K(µg)ویتامین 

0/13 0/58 (mg)تیامین 

0/17 0/73 (mg)ریبوفالوین 

0/97 4/2 (mg NE/EN)نیاسین 

0/53 2/3 (mg)پانتوتنیک اسید 

0/17 0/73 (mg)پیریدوکسین 

26 113 (µg)اسید فولیک

0/27 1/2 B12(µg)ویتامین 

2/7 12 (µg)بیوتین 

10 44 C (mg)ویتامین 
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نوتریزون

:Nutrison

مصرف،آمادهمحلول:مکملشکل

بعدوقبلتغذیهبیماری،ازناشیتغذیهسوء:مصرفموارد

جراحی،

ابکودکاندرسال،یکزیرکودکانگاالکتوزمی،:مصرفمنع

دریایی،غذاهایبهحساسیت

سال،1-6درمصرفاحتیاط
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:ترکیبات نوتریزون

مقدار محتوا

گرم در هر لیتر40 پروتئین

گرم در لیتر0/34 DHA/EPA

گرم در لیتر0/35کمتر از  الکتوز

سی سی100کیلوکالری در 100 انرژی

سی سی100گرم در 12/3 کربوهیدرات

کارتنوئیدها،حاوی•

ازغنیوهامغذیدرشتها،مینرالوهاویتامینانواع،MCTحاوی•

کالری،

گلوتنفاقد• 47



نوتریزون

:Nutrison

هتغذیعنوانبهبزرگساالندرروزدرلیتر1/5-2:مصرفنحوه•

،(خوراکیتغذیهدرکمترمقادیر)لوله،کمکباروزانهکامل

باالیکودکاندرسیسی200-300حددرکمترمقادیرمصرف•

تغذیه،سوءوجودموارددرسال6
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ریسورس جونیور

Resource Junior

شکلیودرپ:داروییاشکال•

:مصرفموارد•

رژیميویژهغذاي•

ایمنيبهبودوگوارشيسیستمطبیعيعملکردارتقايبهکمک•

رشدوعضالتموثرساختجهتوي%50حاويپروتئینيمخلوط•

غذایيرژیمدریافتيمیزانتامینجهتمعدنيمادهوویتامیننوع30داراي•

شدهتوصیه

هاپروبیوتیکازکاملترکیبیک•
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:ترکیبات
پانتوتنیک اسیدفولیک اسیدB6ویتامین نیاسینB2ویتامین نام

mg1.8 mg0.6 mg72 mcg2 mg 0.4مقدار

پتاسیمسدیمکولینبیوتینB12ویتامین نام

mcg7.6 mcg96 mg180 mg448 mg 0.8مقدار

منگنزمنیزیمفسفرکلسیمکلریدنام

mg304 mg216 mg38.4 mg312 mcg 288مقدار

کرومسلنیومروییدآهننام

mg40 mcg2.6 mg16 mcg11.2 mcg 3.8مقدار

MUFAاشباعاسید چرب چربیانرژیمولیبدنومنام

mcg455 Kcal17.3 gr4.2 gr8.9 gr 20مقدار

Aویتامین الکتوزشکرکربوهیدراتPUFAنام

gr60.8 gr21.3 gr0.4 gr272 mcg 2.4مقدار

B1ویتامین Cویتامین K1ویتامین Eویتامین D3ویتامیننام

mcg3.4 mg20 mcg26.4 mg0.4 mg 3.4مقدار
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Peptamen)پپتامن جونیور  junior)

:داروییاشکال•

شکلپودری•

:مصرفموارد•

سال،1-10کودکاندررشدبهبود•

در(پیمانه7)پودرگرم55کردنمخلوط:تهیهنحوه•

کردنمخلوطوشدهخنکجوشیدهآبسیسی210

هاوعدهبینکودکاندرروزدربار1-2).آنکامل

(شودمصرف
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:ترکیبات پپتامن جونیور
نام مقدار

Copper 0.3 mg

Iodine 56 µg

Selenium 18 µg

Manganese 320 µg

Chromium 8.8 µg

Molybdenum 28 µg

Vitamin A 272 ug RE

Vitamin D 3.6 µg CE

Vitamin E 2.6 mg TE

Vitamin K1 16.8 ug

Vitamin C 31 mg

Vitamin B1 0.46 mg

Vitamin B2 0.45 mg

Vitamin B6 0.58 mg
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:ترکیبات پپتامن جونیور
نام  مقدار

Niacin 2.3 mg

Folic Acid 100 ug

Vitamin B12 1.04 ug

Pantothenic Acid 2.1 mg

Biotin 8 ug

Choline 56 mg

Energy 453 Kcal

Protein 12.9 g

Carbohydrate 63.1 g

Sodium 248 mg

Choloride 304 mg

Potassium 488 mg

Calcium 328 mg
53



:ترکیبات پپتامن جونیور

نام  مقدار

Phosphorus 224 mg

Magnesium 48 mg

Iron 3.5 mg

Zinc 2.3 mg

Fat 16.5 g

SFAs 9.8 g

MUFAs 2.6 g

PUFAs 2.4 g

Sugars 14.2 g

Lactose 0.4 g 54



فیکس-گاسترو

Gastro-Fix
:داروییاشکال•

پودر•

:مصرفموارد•

اسهالروندطيدراستفادهبرايکاملغذایي•
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: ترکیبات
مواد معدنیMoistureکربوهیدراتچربیپروتئیننام

gr8.4 gr66.3 gr3 gr3.8 gr 18.5مقدار

کلسیمکلرپتاسیمسدیمانرژینام

Kcal282 mg685 mg498 mg520 mg 415مقدار

مسرویمنیزیمفسفر/کلسیمفسفرنام

mg1.3 mg55 mg4 mg0.4 mg 400مقدار

B6ویتامینB2ویتامینB1ویتامینB12ویتامینAویتامیننام

IU1.2 mcg300 mcg350 mcg220 mcg 1450مقدار

K1ویتامیننیاسینEویتامینD3ویتامینCویتامیننام

mg310 IU4.5 IU3000 IU8.2 mcg 45مقدار

دپانتوتنیکاسیفولیکاسیدنام

mcg3000 mcg 70مقدار
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Pediasure:

:داروییاشکال•

شکلپودری•

:مصرفموارد•

،سال2باالیکودکاندررشدبهبود•

لیتریمیلی225وعده9معادلتقریبا  پودر،ازگرمی400قوطییک•

.دهدمیارائهرا

.نموداستفادهروزدروعده3تا1توانمیراکامپلیتپدیاشور•

57



Pediasure:

وانیلطعمباغذاییمکمل

گلوتنفاقد

موادوهاویتامینانواعچربی،،کربوهیدراتپروتئین،ازغنیغذاییمکمل

معدنی

،kcal225صحیح،سازیآمادهصورتدر:لیتریمیلی225وعدههر

ساله10تا2کودکانمخصوصکمکیغذای:مصرفموارد

گاالکتوزمی،:مصرفمنع
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:ویژگی های پدیاشور

ومفیدوسهایالکتوباسیل)هاپروبیوتیکازترکیبی:سینبیوتیکحاوی

،(فروکتوالیگوساکارید)بیوتیکپریو(بیفیدوباکتریوم

وزن،اضافهوچاقیخطر:رویهبیمصرف

2انکودکبرایکامپلیتپدیاشورازلیترمیلی1000روزانهمصرف

تا7کودکانبرایآنازلیترمیلی1300روزانهمصرفوساله6تا

ئین،پروتشدهتوصیهمقادیرازبیشترحتییا%100تامین:ساله10

معدنی،موادوهاویتامین
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،ساکارز:شاملکامپلیتپدیاشورمحتویات•

ت،کازئیناسدیمشده،هیدرولیزذرتنشاسته

ویا،سروغنباال،اولئیکباآفتابگردانروغن

مواد،(MCT)متوسطزنجیرهگلیسیریدهایتری

پنیر،آبشدهغلیظپروتئینمعدنی،

لوانیمصنوعیطعمفروکتوالیگوساکارید،

-امها،ویتامین،(وانیلیناتیلوانیلین،)

دوفیلوس،اسیالکتوباسیلوس،تورین،اینوزیتول،

بیفیدوباکتریوموکارنیتین-ال
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:سی سی100ترکیبات در هر 

نام مقدار

ویتامین آ 258 IU

D3ویتامین 32 IU

Eویتامین 2.3 IU

Kویتامین 3.8 mcg

Cویتامین 10 mg

اسید فولیک 22 mcg

B1ویتامین 0.27 mg

B2ویتامین 1.03 mg

B6ویتامین 1.3 mg 61



:سی سی 100ترکیبات در هر 

نام مقدار

نیاسین 8.4 mg

پنتوتنیک اسید 0.70 mg

بیوتین 18.2 mcg

کولین 30 mg

سدیم 46 mg

پتاسیم 130 mg

کلراید 100 mg

کلسیم 98 mg
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:سی سی100ترکیبات در هر 

نام مقدار

فسفر 300 mg

منیزیم 98 mg

آهن 6.9 mg

روی 4.9 mg

منگنز 1.23 mg

مس 500 mcg

ید 47.3 mcg

سلنیوم 14.8 mcg

کروم 15 mcg

مولیبدن 5.0 mcg
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:سی سی100ترکیبات در هر 

نام مقدار

کالری 100 Kcal

پروتئین 3.0 g

چربی 5.0 g

لینولئیک اسید 0.93 g

کربوهیدرات 10.7 g

FOS 0.36 g

اینوزیتول 8.0 mg

تائورین 7.2 mg

کارنیتین 1.7 mg
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:کودکانGain-upپودر 

عدد12یاوگرمی300هایقوطیصورتبهپودری:مکملاشکال

گرمی،25ساشه

بهبودسال،2باالیکودکاندرقدیووزنیرشدبهبود:مصرفموارد

کودکان،تغذیهسوء

شیر،بامخلوطاالمکانحتیوغذاییهایوعدهبین:مصرفنحوه

سال،دوزیرکودکان،PKU:درمصرفمنع
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:ویژگی های گین آپ

،(Wheyعمدتا)شیرپروتئیندرصد22حاوی:ویژگی

پیچیده،کربوهیدراتحاوی

،(قدیرشدبهبودورشدهورمونترشحمحرک)لیزینحاوی

بهترجذبوهضمدهندهبهبودهایآنزیممجموعهحاوی

ها،پروتئین

رشدکنندهتأمینویتامیننوع12حاوی

66کودکان،



:آپنکات مصرف گین 

پیمانههرازایبهآبلیوانیک)مکملمصرفزماندرمصرفیآبافزایش

،(شودمصرفمصرفیآپگین

کلیوی،هاینارساییدرمصرفمنع

روز،درپیمانه3ازبیشمصرفعدم

پیرین،آنتیوتئوفیلینکنندهمصرفافراددرمصرفمنع

مختلف،هایوعدهمیاندرمصرفیپیمانهتقسیم

نبودان،کودکدرفعالیبیشواسترسنبود:بهاستوابستهمحصولاثربخشی

تیروئید،غدهفعالیتانگلی،بیماری
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:روش تهیه و مصرف گین آپ کودکان

گروه سنی مقدار توصیه شده در روز

سال5-2 هچهارم لیوان آب، شیر و یا آبمیودر یک( گرم25)یک پیمانه 

سال13-6 آب، شیر و یا آبمیوهدو پیمانه در نصف لیوان 

سال18-14 آب، شیر و یا آبمیوهسه پیمانه در یک لیوان 
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:گرمی25ترکیبات گین آپ در هر اسکوپ 
مقدار  محتوا

100 kcal کالری

g5.5 پروتئین

17 g کربوهیدرات

g0.5 فیبر

g1.3 چربی

g0.9 لیزین-ال

IU1250 Aویتامین

IU100 Dویتامین

7.5 Eویتامین 

15 mg Cویتامین 
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:ترکیبات گین آپ
مقدار  محتوا

mcg100 اسید فولیک

mg0.38 B1

mg 0.42 B2

mg0.5 B6

mcg1.5 B12

mg 5 B3

mg 75 B8

mg2.5 B5

mg57.5 کلسیم

mg50 فسفر 70



(:baby meal)بیبی میل 

پودر:مکملشکل

:هاویژگی

سال12تا1کودککمکیغذاییاکاملغذایعنوانبهاستفادهقابل-

امالحوهاویتامینپروتئین،انرژی،تأمینوزن،افزایشبهکمک-

سال12تا1کودکموردنیاز

کردعملبهبودوکلسیمجذبافزایشایمنی،سیستمتقویتبهکمک-

کودکگوارشی
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:روش مصرف بیبی میل

1قاشق5)لیترمیلی50درپیمانه1،بارهرروزدربارسه:سال4تا

.شودمصرفوشدهحلآبمیوهیاشیریاآب(غذاخوری

5یک)لیترمیلی75درپیمانه1.5،بارهرروزدربارسه:سال8تا

.شودومصرفشدهحلآبمیوهیاشیریاآب(لیوانسوم

9شیریاآبلیواننصفدرپیمانه2،بارهرروزدربارسهسال12تا

.شودمصرفوشدهحلآبمیوهیا
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:مواد تشکیل دهنده بیبی میل

12/8%شیروپنیرآبهایپروتئینازانرژی

50/2%پیچیدهوسادههایکربوهیدراتازانرژی

37%آفتابگردانونارگیلروغنچربیازانرژی

نامحلولومحلولفیبرهایازایویژهمخلوط

الکتوزکموگلوتنفاقد
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( ( :گرم18.5)پیمانه معادل 1) ترکیبات 

نام مقدار

Calories 85

Protein 2.74 g

Total Carbohydrate 11.1 g

Sugar 3.3 g

Dietary Fiber 0.55 g

Total Fat 3.5 g

Vitamin A 120.7 IU
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( ( :گرم18.5)پیمانه معادل 1) ترکیبات 

Vitamin D 11 IU

Vitamin E 1.5 IU

Vitamin K 3.7 mcg

Vitamin C 5.5 mg

Vitamin B1 0.09 mg

Vitamin B2 0.1 mg

Niacin 0.73 mg

Vitamin B6 0.07 mg
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( ( :گرم18.5)پیمانه معادل 1) ترکیبات 

Niacin 0.73 mg

Vitamin B6 0.07 mg

Folic Acid 14.6 mcg

Vitamin B12 0.3 mcg

Pantothenic Acid 0.36 mg

Biotin 9.14 mcg

Calcium 55.5 mg

Phosphorus 27.75 mg
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( ( :گرم18.5)پیمانه معادل 1) ترکیبات 

Chromium 1.1 mcg

Copper 47.54 mcg

Fluoride 0.13 mg

Iodine 5.5 mcg

Iron 0.8 mg

Magnesium 9.25 mg

Manganese 0.09 mg

Molybdenum 1.65 mcg
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( ( :گرم18.5)پیمانه معادل 1) ترکیبات 

Zinc 0.74 mg

Selenium 2.01 mcg

Sodium 44.4 mg

Potassium 66.6 mg

Chloride 18.5 mg

L-Carnitine 1.85 mg

L-Taurine 5.55 mg

Myo-Inositol 5.55 mg

78



:ها و شکالت های تغذیه ای
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: بار پروتئینی گین آپ
،(شکالت)بار : اشکال تغذیه ای

،(و سایر پروتئین های شیرwhey)پروتئین : ترکیبات

کربوهیدرات، چربی، ویتامین و امالح،

کمک به افزایش وزن، تأمین انرژی و : موارد مصرف

، (سال2باالی )پروتئین کودکان دارای سوء تغذیه 

، بهبود دریافت کالری و پروتئین در بزرگساالن
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: بار پروتئینی گین آپ

افرادسال،2زیرکودکان:مصرفمنعموارد

،PKUپیرین،آنتیوتئوفیلینداروهایکنندهمصرف

کلیوی،هاینارساییدر

روزدرمصرفیشکالتهرازایبه:مصرفنکات

کنیدمصرفبیشترآبلیوانیک
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: پروتئینی گین آپترکیبات بار 
مقدار  محتوا

185 کالری

28 (g)کربوهیدرات 

8/1 (g)پروتئین 

1800 A(IU)ویتامین 

144 D(IU)ویتامین 

10/8 E(IU)ویتامین 

21/6 C(mg)ویتامین 
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: ترکیبات بار پروتئینی گین آپ
مقدار محتوا

0/54 (mg)تیامین 

0/6 (mg)ریبوفالوین 

0/7 (mg)پیریدوکسین 

2/2 B12(mg)ویتامین 

144 (µg)فولیک اسید 

94 (mg)کلسیم 

7/2 (mg)نیاسین 

10/8 (µg)بیوتین 

3/6 (mg)پانتوتنیک اسید  83



«متشکرمشماتوجهاز»
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