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SUMMARIO
Histórico e descripção da uammadeira " Parfait Nourricier —
A GARRAFA, A ROLHA-VALVULA E O BICO. — O MODO DE SERVlH-SE
d'ella. — Opinião da classe douta. — Regras para a alimentação d'uma creança de peito. — Mingau de crescimento.
A Mammadeira Lc. Parfail Nourricier foi apresentada á Academia
«Ic Medicina de Pariz pelo eminente professor Budin que fez ver á
classe Medica que era a única Mammadeira que se podia limpar integralmente e, por conseguinte, sem perigo para a saúde das creanças.
Eis como um outro Académico illustre, o pranteado IP DujardinHeaumelz, manifestou-se acerca da apresentação da Mammadeira Le
Parfail Nourricier :
« A classe Medica deve proclamar, com a Academia de Medicina, que toda
a mammadeira que não puder ser facilmenle limpa é uma mammadeira
ruim, porque depressa transfonna-se em ninho de micróbios. E" o que infelizmente se dá com quasi todas as mammadeiras.
« Toda a mammadeira, pelo contrario, que puder ser fácil c integralmente
limpa o que, ao mesmo tempo, nto exigir, por parte da creança, esforços
demasiados de sucção, é uma boa mammadeira.
« Sn conheço, porém, uma que preencha bem todas essas condições. E' a que o
Professor Budin apresentou á Academia de Medicina, com o nomo do Parfait
Nourricier.
Para se ter uma ideia exacta da perfeição da Mammadeira Le Parfail Nourricier, é mister examinar primeiramente, em separado, as
Ires peças, que a compõem : Garrafa, liolha- Valvula, c Pico; c, em
seguida, estudar as condições com que funcciona.
Garrafa do Parfait Nourricier. - Esta garrafa privilegiada
permille a limpeza faeil e absoluta. Suppnme todas as causas que
provocam a coagulação do leite c a sua fermentação. Impossibilita o
desenvolvimento dos micróbios terríveis da Diarrhea verde, da
Diarrhea Infecluosa e do Cholera Infantil, que escolhem para domicilio todas as mammadeiras de tubo ou fechadas á tarraclia e matam
as creanças de peito.
A garrafa do Parfail Nourricier não tem ângulos, nem cantos
internos, nem tubos interiores ; não tem tarracha, nem tão pouco as
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laes saliências em que o leite se altera e se coalha. Em cada uma das
suas extremidades notam-se aberturas que podem ser arrolhadas e
desarrolhadas tão rapída quão facilmente.
Graças a essas disposições, uma corrente d agua quente aseplica,
entrando por um lado e sahindo pelo outro,
limpa integralmente toda a parle interna, de
modo que nenhum dos seus pontos possa evitar
a sua acção c destróe immediatamente, expulsando os seus vestígios, todos os micróbios e
lodos os fermentos.
Os micróbios que matam as crcanças são
destruídos a 70 gráus centígrados ou então pelo
contacto da agua boricada, na temperatura ordinária.
O € Parfait Nourricier * é a única mainmadeira na qual o leite esterilizado fica esterilizado,
pois o Parfait Nourricier é também a única
mammadeira que pode ser esterilizada.
Todas as outras mammadeiras, cheias de
micróbios mortíferos, chegam a inficionar o proprio leite esterilizado.
São. por conseguinte, como se declarou na Academia de Medicina de
Pariz, verdadeiros instrumentos de infanticídio.
Ha dous modelos de Garrafas do « Parfait Nourricier ». Uma graduada, não contendo senão 150 grammas de leite, c destinada aos primeiros mezes das creanças de peito. A outra, contendo 250 grammas,
deve ser usada logo que a creança puder absorver mais de 150 grammas de leite por cada vez que mammar.
Rolha-Valvula do « Parfait Nourricier».— Esta Rolha-Valvula
que foi o objecto d'um privilegio especial, lapa o orifício posterior da
mammadeira e garante bem a occlusão completa. Mas,
por uma engenhosa disposição valvular, lambem perinilte ao ar de penetrar na garrafa, ã medida que o
liquido sabe pelo bico.
D este modo, as pressões externas e internas ficam
mantidas em equilíbrio e a sucção c feita sem esforços
nas condições physiologicas normaes do aleitamento materno.
A borracha, de que é feita esta Rolha, para poder preencher o fim
a que é destinada, deve ser de natureza differente da do Bico. Mas,
como este ultimo, ella é absolutamente ascptica, absolutamente iuoffensiva; nunca altera o leite c não ha
nenhum gennen morbido que possa
viver em contacto com ella.
Para limpar esta Rolha-Valvula,
basta abril-a como na figura ao lado,
c submctlel-aa uma corrente dagua
quentepura, ou boricada,ou simplesmeute salgada. Póde-sc lambem, sem inconveniente, mergulhal-a
n'agua fervendo.
yDeve-se ter todo o cuidado, quando J
X-* —
se fechar a Rolha de verifificar bem se /
Lilj
as bordas da Fenda-Valvula estão exactamente ajustadas, uma bem cm frente
da outra. D'cssa condição depende
a occlusão completa Para isso basta empurrar a Rolha directamente,
sem movimento de torção.

Para se ler certeza que esta Rolha-Valvula funcciona bem, derramasç pequena quantidade d'aaua na mammadcira, mantendo-se esta
ultima verticalmente de modo que a agua fique bem no fundo, onde
se acha a Rolha e não chegue ao gargalo.
Fazem-sc então alguns movimentos de' sucção
com o Bico. O ar deve atravessar a valvula por
meio de bolhas successivas para penetrar no
interior da mammadcira, emquanlo que o
liquido não deve sahir da mesma.
(louvem que se saiba que a creança deve
mammar no « Párfait Nourricier » sem fazer
esforço.
Quando houver a menor difficuldade para
a sucção é mister visitar as aberturas do Bico
e da Rolha <■ verificar se funccionam livremente.
Bico do Parfait Nourricier. — Tem a consistência do bico do
peito natural; e, como este, favorece, pelo seu contacto com a bocca,
a salivação, tão necessária ã boa digestão da creança.
Este Bico é fabricado com uma borracha d'uma pureza extrema,
absolutamente aseplica e inoffensiva, graças a uma vulcanisação especial. Foram feitas muitas imitações deste
Bico. Todas são muilissimo perigosas.
Essas imitações, como alias a maioria dos bicos ã
venda, são, com effeito, por economia de fabricação, vulcanisadas com o sulfureto de carbone. Ora o sulfureto de
carbono paralysa os músculos da garganta e por isso
<—provoca na deglutição embaraços muitas vezes morlaes.
Os falsificadores tcem sido frequentemente processados
pelos tribunaes.
Para que o publico fique ao abrigo d essas imitações perigosas, o
Bico do <( Parfait Nourricier » traz, cm côr encarnada indelével, o
desenho da maímnadeira, que é a sua marca commercial. Dcvc-se,
pois, recusar rigorosamente qualquer bico que não tiver essa marca.
Ha dois tamanhos de Bicos do o Parfait Nourricier ». Aconselhamos
os menos grossos, que racham-se mais difficilmente do (pie os outros
e dilatam-se menos com a sucção.
Essa tendência dos Bicos grossos a se racharem c a se dilatarem
provem das qualidades especiacs da boa borracha, que altera-se ao
contacto dos corpos gordurentos do leite, e cuia alteração é tanto
mais sensível quanto fòr mais espessa a folha de borracha.
O bico do « Parfait Nourricier » não tem buraco. Tem uma valvula
de forma de picada de sanguesuga. E' isso o que garante a occlusão
da mammadcira.
Para limpar completamente o bico. é bom viral-o pelo avesso
como se vira uma luva, com o auxilio de uma canela ou de um lápis,
e esfregal-o nagua boricada.
E' necessário ter sempre em uso muitos bicos ao mesmo tempo.
Todas as vezes que a creança mammar com esforço c que o Bico
se achatar com a sucção, o defeito não está nesse Bico, mas sim no
Bico da Rolha-Valvula. (pie não deixa o ar passar c deve, então, ser
immediatamente examinado.

Modo de se servir da Mammadeira « Parfalt Nourrioier ».
— Para dar de mammar á crcança, inclina-se a mammadeira de modo
que o Bico esteja sempre cheio de leite e que a deglutição se faça
como no seio materno, sem mistura dar e, por conseguinte, sem
cólicas ventosas. Alem d isso, graças á estancaçao completa do Bico
do « Parfait Nourricier », a passagem do leite nâo se faz senão sob a
influencia da sucção da crcança e esta fica livre, — o que não se dá
com as outras mammadeiras, — dos sorvos excessivos de leite, que
vão muito alem do que precisa mammare compromettem a sua saúde.
Para que a sucção se faça fácil c naturalmente, é necessário que o
Bico de borracha entre na bocca da creança até que os seus lábios
fiquem apoiados no gargalo da garrafa. O Bico apertado d esse
modo entre a língua e o ceu da bocca está nas
melhores condições para funccionar,
Logo que a crcança tiver acabado de mammar,
é mister separar cada uma das parles do a Parfl
fail Nourricier » e collocal-as n'agua quente ou
ffl
n agua boricada, pois devemos sempre nos lem1»^^^
SS"
brarmos que os micróbios do Cholera Infantil,
\\Vrag
da Diarrhea Infecluosa e outras doenças morliferas são destruídos ao contacto com a agua
boricada a 30 0/0.
O «Parfait Nourricier» éa única mammadeira
1
cujas partes podem se limpar integralmente.
A garrafa deve ser limpa por uma corrente
d'agua boricada. A Rolha-Valyula deve ser aberta
B
e atravessada pela agua boricada. O Bico deve
ser virado pelo avesso como uma luva, com o cabo de uma canela ou
um lápis, e deve ser esfregada toda a sua parte interna.

Opiniões dos Membros da Academia de Medicina de Pariz
SOBRE A
Mammadeira "Parfait Nourricier"

Como se sabe, a Academia de Medicina condemnou do modo mais
formal todas as mammadeiras de tubo e de tampa de parafuso, tão
susceptíveis de se encherem de micróbios como os tubos mortíferos.
Ella qualilicou-os de inslnimenlos de infanlicidio.
O Ministério do Interior prohibio o uso da mammadeira de tubo e
de parafuso cm todos os hospilaes de Creanças.
O « Parfait Nourricier » é hoje adoptado cm lodos os serviços e
estabelecimentos de beneficência.
O « Parfait Nourricier » foi apresentado ã Academia de Medicina
no dia 21 de junho de 189.', pelo eminente parteiro, o professor Budin,
que fez ver a lodos os seus collcgas as vantagens incomparáveis
aessa mammadeira preciosa.

Extracto d'uma conferencia do professor Budin, membro da
Academia do Medicina da Pariz.
« Em iodas as mammadciras de lubo cm uso nos asylos de creanças, o D1 Fauvel verificou a presença de colonias de micróbios da
Diarrhea Infccluosa ou do Cholera Inrantil. Convém, pois eliminar
absolutamente a mammadeira de lubo. A Academia de Medicina condemnou-a formalmente. Avisos minislcriacs impedem o seu uso.
Ella favorece a preguiça das amas dc leite. E' rauilissimo perigosa
para as crcanças. Toleral-a, é favorecer o infanlicidio. »
As mammadciras dc tamna de parafuso são quasi tão perigosas
como as mammadciras dc tubos.
A ' Parfait Nourricier » c a única que pôde pôr termo á mortalidade terrível da Infância.
Depois que lera sido espalhado por toda a parle o uso da mammadeira «■ Parfait Nourricier » a mortalidade das creanças dc peito diminuiu em França de mais de 15.000 por anno.
* «*
Extracto de Boletim General de Therapeutica do Doutor DujardinBeaumetz, membro da Academia do Medicina da Pariz.
« Pódc-se affirmar, com a Academia de Medicina que toda a mammadeira que não pode ser facilmente limpa é uma mammadeira
defeituosa, porque depressa transforma-se cm ninho de micróbios, h
ó esse o caso dc quasi todas as mammadciras, mais ou menos complicadas que se vendem hoje.
Toda a mammadeira, pelo contrario, que puder ser completa e
facilmente limpa e que, ao mesmo tempo, não exigir, da parle da
creança, esforços exaggerados de sucção, ó uma boa mammadeira.
Não conheço, porém, senão uma única i/ur preencha bem todas
essas condições. E' a que o eminente parteiro apresentou á Academia
de Medicina sob o nome de Parfait Nourricier. »
* ♦*
Declaração votada por unanimidade pelo Congresso da
Repopulação da França, successivamente presidido por
cinco membros da Academia de Medicina de Pariz.
t A maior parle da enorme mortalidade da infância que devasta o
nosso pai/, c devida ás mammadeiras ruins. O que caractcnsa, antes
de tudo, uma mammadeira ruim éa dificuldade dc limpal-a Ora,
todas as mammadciras dc tubo e de parafuso limpam-sc tao dillicilmente que foram justamente qualificadas pela Academia dc Medicina
dc verdadeiros instrumentos dc infanticídio. Sao causa da morte
annual de cerca dc 100.000 crcanças. E' pois, necessário que os poderes públicos competentes prohibam, do modo mais absoluto, a tabncaçao a venda e o emprego das mammadciras de lubo e de paraluso
c decretem penalidades severas contra os que se servirem desses instrumentos perigosos. »
A mammadeira « Le Parfait Nourricier » é a única que se pôde
limpar completamente e, por conseguinte, sem perigo para a saúde
das crcanças.

A Sociedade Prolcclora das Creancinhas conferio á tnammadeira
« Parfait Nourricier » a grande medalha douro.
K' a única mammadeira que obteve até hoje essa recompensa
elevada.

Regras a seguir para a Alimentação
D'UMA CREANÇA DE PEITO

Convém saber que o leite dos animaes herbívoros, o da vacca,
por exemplo, é muito mais forte, mais nutritivo, mais diliicil de
digerir e, ao mesmo tempo, menos assucarado do que o leite da
mulher: Por conseguinte, durante as quatro primeiras semanas, é
preciso pôr na mammadeira Parfait Nourricier (pequeno modelo)
uma mistura de dous terços de leite de vacca, um terço d'agua fervida
e uma colher de assuear em pó. No segundo mez basta pôr com o
leite uma quarte parte d'agua fervida bem assucarada. A partir do
terceiro mez será necessário assuearar o leite puro c continúa-sc
d'esse modo durante todo o tempo da lactação.
Mais adiante diremos como se deve pastmrisar ou esterilizar o
leite.
Também é necessário que se saiba das quantidades medias de
leite que a creança deve absorver nas 24 horas, conforme a idade c
quando, já sc vê, estiver bem de saúde. As mãis c as amas tecm sempre tendência para exaggerar essa quantidade. A creança dc peito
farla-se de mais, o seu abdómen augmenta, o seu estomago dilata-se,
as suas digestões sãos laboriosas, e basta a menor doença para fazel-a
morrer.
Já não é uma das menores vantagens do « Parfait Nourricier » a
dc poder imitar o seio da mâi, fazendo com (pie a creança não beba
mais leite do que o (pie pode, como acontece com as outras mainmadeiras.
Póde-se estabelecer como regra general (pie o leite deve ser dado á
creança de peito em doses moderadas, frequentemente c com inlcrvallos regulares.
Durante os primeiros dias depois do nascimento, a creança não
toma senão mui pequenas quantidades dc leite nas horas:
No primeiro dia
dc 30 a 40 grammas.
No segundo dia
de 150 a 180
No terceiro dia
de 500 a 550
de 000 a 650
No quarto dia. .
A creança de peito deve mammar cerca de dez vezes nas 2í horas.
Facilmente sc vê a utilidade que ha de emprcgar-sc, durante lodo
esse primeiro período, uma mammadeira « Petit Parfait Nourricier
graduada », dc preferencia ao grande modelo.

A partir do quinto até ao trigésimo dia, isto é durante o fim do
primeiro mez, a creança absorve na media, 750 grammas por dia. O
que faz, para cada uma das dez vezes que mamma e que devem ser
mais frequentes de dia do que de noite, exactamente a metade do
« Petit Parfait Nourricier graduado ».
As doses vão assim augmentando progressivamente. A dose media
do segando mez é de cerca de 105 grammas por cada vez que mamma.
A do terceiro mez é de 1Í0 grammas; a do i/uarloé de 135 a 150 grammas.
Deve-se, então, abandonar o « Petit Parfait Nourricier graduado »
que não contem senão 150 grammas de leité e tomar o « Parfait Nourricier ordinário » (pie contem 250 grammas de leite, dose que uma
creança de peito nunca deve ultrapassar; e que não é graduado, por
ser então absolutamente inútil a graduação.
A dose media do quinto mez c de cerca de 165 grammas, um pouco
mais dos Ires quintos do « Parfait Nourricier ordinária ». Durante os
sexto, sétimo c oitavo mez chega-se progressivamente a 200 grammas,
isto é aos quatro quintos do « Parfait Nourricier ». Finalmente,
chega-se á dose de 250 grammas por cada vez que a creança tiver de
mammar dose total contida no «Parfait Nourricier », lá para o decimo mez c não se vai alem d'essa dose, para não fartar exaggeradamenle o estomago da creança, o que será muito nocivo á sua saúde.
E' justamente n'cssa occasião, e ás vezes nas proximidades do
nono mez, logo que tiverem sabido os primeiros dentes, que se começa
a dar com bom resultado, muitas vezes por dia, a « BouiLlie de Croissance » (especic de mingáu) cozida muito clara c desmanchada no
leite da mammadeira. Todas as creanças são apaixonadas por esse
mingáu, que lhes augmenta rapidamente as forças.
Quando ellas se habituam á « Bouillie de Croissance » que. geralmente, digerem muito bem, mistura-sc a cila, depois de ler sido retirada do fogo e de ler esfriado sulTicienlcmenle, uma gemina d'ovo
que augmenta consideravelmente as suas qualidades alimentícias.
Até á idade de dezoito meses este alimento c sufliciente, augmentando-se pouco a pouco, já se vê, a quantidade e a densidade da
BouiLlie de Croissance e acostumando finalmente a creança a se servir
da colher. K', porém, indispensável que ella beba sempre um litro de
bom leite por dia.
Depois de dezoito mezes, embora se faça sempre uso ainda durante
muito tempo da Bouillie de Croissance, dar-se-ha á creança outros
alimentos : cremes, batatas, massas, fruclas. Também se poderá dar
um pouco de peixe; c quanto mais tempo ficar sem comer carne de
açougue melhor será.
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Frasco "INÇASSE"

Principies da Pasteurização e da Esterilização do leite.
Os micróbios do Cliolcra Infantil,da Diarrhea infectuosa e das outra'
doenças que causam a morte das creanças de peito, são destruídos,
bem como os seus germens, por uma temperatura superior a 70gráus
centígrados. O leite que foi levado a essa temperatura e conservadb
cm vaso fechado, não offerece, pois, nenhum perigo de contagio á
creança que o consome. Diz-se então que ellc está pasteurizado."
Mas é preciso acaulelar-sc; clle não está esterilizado como pensa
muita gente e não pode ser guardado muito tempo. Contem ainda
fermentos activos que, embora não sejam perigosos por si mesmos,
são todavia capazes de alterar o leite rapidamente, isto ó de fcrmentalo. listes fermentos só são destruídos a temperaturas, approximandosede 110 graus centígrados. O leite, então, poderá ser dito Esterilizado.
O leite destinado ao consumo d'uma creança de peito deve ser
simplesmente Pasteurizado. E' melhor. Deve. porém, ser consumido
nas vinte e quatro horas passadas depois da sua Pasteurização.
Para pasleurisar o leite rccorrc-se a frascos de vidro ou de cryslal,
munidos d'uma chapeleta movei de borracha. Esses frascos são
aquecidos cm banho-Maria e retirados do banho momentos depois
de ter apparecido a fervura. O vácuo que se faz no gargalo do frasco
na occasião em que o resfriamento começa altrahe a chapelata para o
orifício, tapando-o, e o leite acha-se d este modo ao abrigo do ar
exterior e dos germens mórbidos ahi suspensos.
Este methodo, espalhado hoje por toda a parle, apresentava dois
raves inconvenientes até ao dia em que a descoberta dos processos
c fabricação dos Frascos Pasteurizadores lacasse permittiu aperfeiçoal-o.
O primeiro d'esses inconvenientes é que lodos os frascos de vidro,
com excepção dos Frascos Inçasse se quebram sob a influencia da
elevação da temperatura, cm proporções deploráveis. E quebram-se
muitas vezes, como ó sabido, do modo maisinopportuno, em occasiões
cm que ha grande difticuldade de se obter novo leite.
O segundo e o mais grave d'esses inconvenientes é que, a excepção
dos Frascos Inçasse, é impossível resfriar rapidamente o leite desde
que é pasteurizado. Todos os outros frascos quebram-se quando,
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fria. E' preciso deixal-os se esfriar lentamente.
E, para bem comprehender a gravidade d'estc inconveniente,
devem todos lembrar-se dos notáveis trabalhos sobre a alteração do
leite pelo
calor, communicados á Academia de Scicncias de 1 anz,
peles Drcs Bordas c Hackowski, distinctos directores do Laboratono
Municipal dePariz. Todas as investigações seguintes estabeleceram a
exactidão rigorosa d esses trabalhos. Eis o resumo dos mesmos :
Quando o leite subiu a uma temperatura superior de 40 graus, as
suas Lecithinas, as suas Trypsina, Pepsina, Amylasis, Lipasos, Oxydasis e Glycolytasis, que Justamente cortstituem todo o seu valor
alimenticio c sua maravilhosa digestibilidade começam a decomporse. Esta decomposição accentúa-se com tanto maior intensidade
quanto mais se eleva a temperatura. E foi isso que fez até hoje do
leite pasleurizado em frasco, um alimento pouco nutritivo e pouco
digestivo para um eslomago de crcança de peito ; e e o que da
também ao leite o gosto de cosido que repugna a tantas creanças.
Para manter as Lecithinas e os fermentos digestivos no leite pasteurizado em frasco e evitar o gosto de cozido, é mister poder resinar
bruscamente o frasco logo que o leite tiver ultrapassado a temperatura de pasteurização, 70 graus centígrados, isto e logo que a agua do
banho-Maria começar a ferver; até hoje essa operação era impossível.
Todos os frascos quando não se quebravam n'agua fria quebravam-se
quando , estando quentes, eram mergulhados n'agua Iria.
Pois bem, os frascos Marque Inçasse resistem a essa dupla operação. Não se quebram nem n'agua quente, nem iTagua fria. São os
únicos que garantem ao leite pasleurizado a quasi integralidade dos
seus princípios nutritivos, da sua digestibilidade e do seu sabor
natural.
O Frasco lurasse custa, é verdade, Ires vezes mais caro do que um
frasco ordinário. Mas o seu emprego não deixa de representar ainda
assim uma grande economia ; antes que se possa quebrar um frasco
Inçasse, quebram-se vinte dos outros; sem contar o leite que se perde
com cada frasco quebrado.
Na occasiâo de se tirar o Frasco Inçasse do banho-Maria, deve-se
ter o cuidado de apoiar o dedo na chapelela de borracha, ahm de
ler-se a garantia de que ella está justamente sobre o gargalo. 1) este
modo, uma vez o frasco mergulhado n'agua Iria e havendo brusco
abaixamento de temperatura, o vácuo se fórma inslantaneamento no
gargalo, attrãc a chapelela e faz-se então o occlusão hermética.
Não é bom dar de mammar á creança por meio d um bico collocado no gargalo, como ainda o fazem infelizmente muitas amas. Se o
bico não tiver valvula, a creança fará esforços exaggerados de sucção, alimenta-se mal e enfraquece-se. Se, pelo contrario, o bico tiver
valvula, não pode ser limpo e torna-se um ninho de micróbios perigosos; e, como as mammadeiras de tubo condemnadas pela Academia de Medicina de Pariz, elle é causa, infelizmente com muita frequência, dos mais graves accidenles e da morte.
O leite pasteurizado no Frasco Inçasse deve, ser consumido na
mammadeira « Parfait Nourricier », munido da sua Valvula que se
pôde limpar, privilegiada e previamente aseplisada por meio da
passagem d'uma corrente d'agua quente boricada ou salgada atravez
das suas duas aberturas oppostas.
Existem Pasteurizadores lacasse de 5 e de 9 frascos com panella,
cesto porta-frascos, frascos Inçasse, com chapelela e escova.
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(flueleo-Phospho-Iiaetina)

Escolhida pela Commissao Medica do Coucurso
para a Alimentação das creanças de peito, e outras,
dos Convalescentes, das pessoas de idade, e de todas aquellas
que tem o estomago delicado.
Como sendo a mais completa, a mais nutritiva, a mais digerivel
o a mais saborosa das substancias alimentícias.

Para que uma substancia alimentar possa nutrir com proveito e
facilmente creanças, velhos, convalescentes, pessoas delicadas ou
fracas, convém que possua Ires qualidades :
1° Ser um alimento completo; 2° Ser de mui fácil digestão; 3o Ser
muito saborosa.
Um alimento completo c aquelle que contem todos os elementos
de que se compõe nosso organismo. Cumpre, pois. que ellc encerre,
sob forma mui digeslivel, os diversos productos mineraes, albuminosos, hydrocarbonados c gordurosos «pie são semelhantes ou que,
por suas transformações, são susceptíveis de tornarem-se semelhantes
áquelles que se encontram em nossos tecidos.
Eis o caso de determinar com exactidão uma noção biológica
ainda assaz desconhecida em matéria de hygiene alimentar.
Como pela analyse descobrem-se em nossos orgãos certos mineraes, seria grande erro deduzir que basta introduzir, em um alimento,
esses mineraes puros para que sejam facilmente assimilados pela
matéria viva. Verdade c que alguns d'esses mineraes como sejam o
Chlorureto de sodio e os Saes alcalinos, essa assimilação torna-se
fácil. Porém esta assimilação torna-se diÍTicilima para o Enxofre, o
Phosphoro e o Ferro c até mesmo muitas vezes impossível. Estes
productos são só acceilos facilmente por nossas cellulas quando já
penetraram, sob a forma de saes orgânicos, na constituição de outros
seres vivos, animaes ou vegelaes.
Tomemos, por exemplo, o Phosphoro, que é um dos mineraes que
mais necessários são no organismo, porque dá os phosphatos de
nossos ossos c os diversos productos phosphorados, taes como as
Lecithinas, sem as quaes as acções nervosas e os phenomenos de
crescimento orgânico não poderiam se executar. Pois bem, o Phosphoro nem mesmo existe nas albuminas communs nem nas globulinas.
Só se o encontra nas nucleo-albuminas e nas nucleo-proteinas, c é ahi
que é nécessario ir procural-o.

Uma substancia alimentar não precisa ter o qualificativo de
completa senão quando contem em qualidade sufficiente, as nucleinas
necessárias ú assimilação do Phosphoro. Se não as contem, pode-se
lhe ajuntar phosphatos cm mistura tanto quanto se queira, que isso
de nada serve, visto que esses phosphatos não são absorvidos e
passam atravez do intestino, como matérias absolutamente inertes.
O mesmo acconlece com o Enxofre e o Ferro, se bem que existam
algumas raras combinações d'esles corpcffe simples que, puros,
frestam-sc a assimilações limitadas, o que nunca se dá com o
'hosphoro.
Seria um engano crêr que só nas matérias de origem animal 6
que se pode encontrar essas nucleinas tão poderosas sobre a regeneração e o crescimento dos tecidos. O reino vegetal nos fornece
albuminóides phosphoradas tão activas e geralmente muito mais
fáceis de digerir. Eis porque os vegetarianos, isto é, a gente que só
se alimenta com productos do reino vegetal, são pessoas robustas,
gosando excellente saúde, de força muscular mais resistente que as
pessoas que comem muita carne.
O doutor Rcechmann, eminente professor do Instituto pliysiologico
de Breslau, demonstrou, por meio de experiências irrefutáveis, quão
eram vãs as tentativas d'aquelles que imaginam ou querem fazer
accreditar aos outros que administrando-se um phosphato puro, ou
mesmo um glycero-phosphato, faz-se uma substancia mais completamente alimentar do que uma ontra. Se essa substancia não contem
senão albuminóides se/n serem phosphoradas, cila não corresponde
nunca ás necessidades de um organismo que está crescendo ou
restaurando-se. Em compensação, se cila possue albuminóides phos'horados,como as nucleinas, mesmo que não tenha nenhum phosphato
ivre em sua composição, torna-se um elemento bem preparado para
as permutações nutritivas c as renovações cellulares.
Pois bem, é esse o defeito das diversas farinhas alimenlicias que
se tem feito até agora, porque não têm os verdadeiros caracteres de
um alimento completo; falta em quasi todas os albuminóides pliosphorados. Algumas contém phosphatos que não são assimiláveis e
que, nada fazendo de util, tornam-se ás vezes nocivas ás boas funeções
de uma digestão delicada. Bastaria somente este defeito para que
houvesse escrúpulo em aconselhar o seu emprego para a alimentação
da infancia ou dos convalescentes, dos velhos e das pessoas fracas
que necessitam sobretudo de nutrição fortificante e reconstituinte.
Porém ha outros motivos que induzem a Classe medica a rcjeitalas absolutamente. Muitas d'essas farinhas são de difficil digestão e
cançam os estômagos delicados. Quasi todas ellas não são appeti-tosas, e no entanto é uma qualidade mui necessária para despertar
as funeções digestivas dos seres debilitados, e o sabor d'ellas enjoam
em pouco tempo quem as consome.
A Bouillie de Croissance é a única farinha alimentar que possue
todas as qualidades das outras farinhas sem ler nenhum de seus
defeitos. A ideia que domina em sua composição é justamente de
grupar os albuminóides phosphorados e ferruginosos, em estado
i//imediatamente assimilável, sob a forma de Nucleinas, de Vitellinas
e de Lecilhinas, que as tornam extraordinariamente poderosas para a
reconstituição e a regeneração dos tecidos.
E' a primeira vez que se conseguiu realisar commercialmenle as
proporções scientiflcas d'aqwil|o que se chama, cm physiologia, a
Bação Alimentar. Ora, a Bouillie de Croissance pode nutrir perfeitamente, sem a ajuda de qualquer outro elemento, um ser qualquer,

12 criança, velho, débil ou com saúde, nas proporções, em vinte e quatro
horas, de sele grammas e meio por cada k tio grani ma do peso do ser
que se lenha de alimentar.
A Bouillie de Croissance é de perfeita digestibilidade e de um
gosto tão agradavel que seduz o paladar das pessoas por mais difficeis
que sejam. Fazendo-a cozer com mais ou menos quantidades de leite,
obtem-se um mingau delicioso, cuja densidade pode ser variada ao
infinito. Muito rala e leFe para as crianças de peito, ou para o
primeiro despertar das convalescenças faz-se'a mais consistente para
as creanças desraammadas e assim preparada conforme os casos, ella
constitue um alimento dos mais perfeitos a dar em qualquer idade c
cm lodos os estados da saúde. Finalmente, ajuntando-lhe uma gemraa
de ovo, augmenla-se-lhe o seu poder nutritivo de um modo especial.
Ora, assim se augmenlam as nucleinas phosphoradas e as lecilhinas
assimiláveis que d'ella fazem um dos elementos mais preciosos dos
tecidos de nova formação.
Dr 11. TERROND.
O eminente professor da Faculdade dc Medicina o snr Armand
Gautier, em seu celebre Tratado de Chimica medica, exprime-se
assim.
« Qualquer substancia em que exista o Phosphoro em um estado
comparável áquelle sob o qual o encontramos na Lecithinaou que
contenha essa Lecithina, é a única que pode ser reputada capaz
de reparar as perdas do organismo, u
A seguinte analyse mostra que nenhuma preparação pode, n este
sentido, ser comparada com a Bouillie de Croissance que realisa por
si só as condições do alimento completo.

Analyse da " Bouillie de Croissance"
PARA 1.000 PARTES FRESCAS :
1" Albuminóides

2° Lecitbinas e Gorduras
Gorduras ordinárias
Lecithinas (Gorduras plios|ihoradas)
3° Hydrocarbonados
Substancias amylaceas
Saccliarosa ......
Dcxtrinas
Glucose
4o Mineraes
Phosphatos de potassa, cal, ferro, magnesias

100.00
11.90

111.90

329.10
111.60
6.90
2.00

449.60
38.60

80.80
34.40
'for al

115.20
1.000.00
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(Uncção Amarella)
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as outras.
'
que 1('li'i"eiira> ás' n u c! m a d íira ^ ^ rrieifn"10 vigor. contra as caspas, os usagres, as empigens, os assamentos cutâneos,
parasitas e conserva a belle/.a da pelle e o frescTdalez11.'3'
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,esões mais ou menos

vezes
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Tomemos como exemplo a Queda dos Cabellos.
0 0 < 0 0r
de suas nesmifsáslnu.-^117 1)'A",crnl
. ?0 "jda Sabouráud, do Instituto Pasteur, publicou nos Annaes do Instituía o resultado
cmá n n ,!
.?- n
, f>
" l :. Calvície. Ora. essas pesquisas vieram confirmar, em todos os pontos, a 11 eòr á
si^nam íTqu^da
cabèíllos^aUme tlnha eXplÍCa<l0 3 aCÇâ0 da Uncção Amarella sobre as molesti^ que occa< ie ni 0
tiue'scá.!,nq''n'^'áá\in' 1 ?,,".'í'"'á'"
l! l ! existe senão uma única especie de Microbio da Calvície ou Micróbio escalvante
0 er a
oleosa."
'
° '
individuo no qual elle se acha, produz a Pilyriasisfurfuracea ou a Seborrhea

invadida pelo M^io
cellidns ^ámián-ámi-á' C-OUII)i ca')e\'ll<il0 co.')re se dc uma camada oleosa misturada com restos cellulares. Diversas
crescer mais. '
mvadem o bolbo piloso e comprimem a papilla. 0 cabello lica fino, descora-sc e acaba por não
scgrcgadas<|mr eMe0
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Microbi

o que occasiona directamente todos estes desastres. São ás toxinas
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peIIe de dÍVerS0S animaes Ao cabo
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«'e quarenta dias

Tanto na Pityriasis como na Seborrhea, o Microbio escahante desenvolve-se em colonias na parte superior do
folliculo piloso. Essas colonias envolvem-se cm espécies de casulos feitos dos fragmentos das cellulas visinhas. h dalu
que cilas atiram suas secreções toxicas no fundo do folliculo e atacam então a vitalidade da papilia.
Ora, ò justamente esta disposição especial que permitteaos Hydrocarbareloslarbithados, como a Uncçâo Amarella,
de terem uma acção, pelo menos, sempre sufficienle para evitara queda dos cabellos, quando nao e sempre definitiva.
Os Uudrocarbaretossendo absolutamente desprovidosde oxygenio, já sào inicrobicidas pelo simples contacto com os
micróbios como os da Calvície que são aeróbias e necessitam,.por consequência, de oxygenio livre para viverem. 1 aia
bem dizer elles abafam-n'os.
Ouanlo aos Turhilhos elles atacam as albuminas das cellulas destruídas ou doentes, como as que justamente constituem o casulo microbiano ou aquellas que formam as caspas. Formam-sc albuininalos insolúveis. O casu/o fica impermeável c conserva as toxinas segregadas que envenenam seus micróbios productores em logar de envenenar a papilla.
Os cabellos cessam da cahir instantaneamente.
0 tiue faz a vantagem incomparável dos Turbilhos é que elles próprios são insolúveis. Incorporados na Uncçao
Amarella cm estado muitíssimo pulverulento, elles penetram nos folliculos, ahi ficam e, pouco a pouco, sob a influencia
dos ácidos da pelle e mesmo dos ácidos dos micróbios, elles se transformam em saes solúveis que se combinam então
cora as albuminas como acabamos de dizer. A acção thcrapeutica toma-se então durável e sem interrupção.
Eis oorque a Uncção Amarella é a única substancia com que devemos limpar a cabeça mesmo estando são o
couro cabelludo. Convém lembrar que o emprego da agua, do sabão, dos carbonatos e dos alcooes e a destruição dos
cabellos.
Fácil é fazer a experiência. Tomemos uma cabeça que esteja bem suja, esfreguemol-a bem com a Uncção Amarella e examinemol-a no dia seguinte. Havemos de encontral-a limpa, branca como nunca esteve.
Ouandoa Calvície já está adiantada, a Uncção Amarella só não basta. A evolução do Microbio escalvanle
narece ter parado, as caspas desapparecem, porém os bulbos pilosos, consumidos pelas ioxmas so deixam crescer
cabellos fracos, filiformes, descorados, feitos pennugens, sempre expostos a caliirem outra vez sem remedio, se nao
forem friccionados constantemente com a Uncção restauradora.
N'este caso então é que a intervenção da pratica da epilação lorna-se poderosa.
Para este fim, logo que o emprego da Uncção Amarella acabou com as caspas e fez parar a queda dos
cabellos o que geralmente se passa em poucos dias, arranca-se ou manda-se arrancar, sem dó com pinça epilatona,
todas as'pennugens, pèlosinbos, cabellinhos que se acharem ao redor do logar onde a Calvície lez seus estragos.
Se houver cuidado em ter muita paciência, em operar por diversas vezes, de nunca arrancar senão um cabello de
cada vez e sempre no sentido de sua implantação, a epilação faz-se sem dôr.
E' nessa occasião então que a Uncção Amarella exerce toda a sua força. Os Turbiliios penetram em grande quantidade na abertura bulbar aberta pela epilação e da qual muitas vezes o casulo microbiano loi arrancado com o
cabello. Toda a cavidade pilosa fica logo chimicaiuente limpa e, ao cabo de uma ou duas semanas, durante as quaes,
estú'enlendido, contihuou-se com as fricções, vè-se os cabellos crescerem mais grossos, mais corados, mais lortes.
Recommeca-se então Ires, quatro, cinco vezes, se necessário for, essa epilação redemptora, esperando de cada vez
a occasião cm que o cabello possa ser facilmente seguro com a pinça. Se não se deixar escapar o menor fiosinho por
mais pequeno que seja, lica-sc admirado da nova vegetação de boa qualidade que se mostra em pouco tempo graças
ás fricções da Uncção Amarella.
1 o>'o depois da epilação, convém pôr uma (lanella muito quente na cabeça e ahi deixal-a alguns minutos.
AfrueecVio assim o couro cabelludo, põe-se primeiramente o Microbio escalvanle em estado de menor resistência a
acção da Unccão Amarella, em segundo logar congeslionnam-se os tecidos e assim se excita sua própria vitalidade.
E'inulil dizer que tudo quanto expomos aqui da Uncção Amarella a respeito da Calvície applica-se a todas as
doenças da pelle de origem microbiana. O processo de sua acção é sempre o mesmo.
Fila e de grande valor contra as Crostas de usagres ou hnpéligo do couro cabelludo, do rosto c do pcscoÇb,
mie miando despresadas, penetram nas profundidades da pelle, chegam á rede lymphatica, provocam ingurgitamentos
ganglionarios que suppuram quasi sempre e deixam horríveis cicatrizes que se parecem com as dos Laparoes.
A Uncção Amarella actua com a mesma efficacia contra as Empigens, contra as diversas Psoriasis do rosto e
dos membros tão persistentes, tão feios a ver e a supporlar.
O mesmo se dá com as Irritações da pelle, as queimaduras, as frieiras, os Erylhemas das nadegas, da margem do
anus ou da vulva, os Suores das mãos e dos pés as Rachas c os Assaraentos das Crianças.
As Ulceras mesmo varicosas, e as Acnes rebeldes, acabam por ficarem curadas quasi sempre com as maçaduras
perseverantes'e seguidas feitas com a Uncçâo Amarella por cima de um panno fino de musselina.
Finalmente para uma pelle sã, a Uncção Amarella, é um maravilhoso cosmético de toucador. K' !acil comprehender pelas explicações que vão acima, como a pelle. sob a acção da Uncçâo Amarella que renova conslanlemente os epilhelios de sua superficie, fica sempre fresca, firme, limpa, branca e lisa.
MODO DE EMPREGO:
Nd couro cabelludo, a Uncção Amarella deve ser empregada em Jricçóes depois das quaes limpam-se os cabellos com
am pauno.
.
.
.,
O mesmo se faz com as erupções ou assamenlos da pelle.
,
,
,
u
,
Unctnm-se as crostas com a Uncção e quando cahiram passa-se de leve a pomada sobre o logar em que cilas estavam.
Quanto ds maçaduras, convém fazel-as sempre por cima de uma musselina anelada da Uncçao.
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ESPECIALIDADES

RECOIVIIVIEIMDADAS

ANTICOQUELUCHEU? d.) Parfail Nourrieier. — Especifico da Coqueluche o das losses ospasmoilicas nervosas <• irritantes.
ÃPOSEPTXNE.
— Pó antiseptléo do Parfail Nourrieier para u lavagem das
creau ,-as e das senhoras. {•Suiiprimeni-si; assim os Pás de arroz, o amiilo, o hjeopodio).
ÃRGYR OPHTALMIQUE. — Prophylaxia e Tratamento da Ophlalmia
purulenta, — Vidro com eonla-jotlas em rs/q/u.
BAÚME-FRICTIÕN DÉS MASSÉÚRS. - Rheumalismo. Lumbagos,
Torceduras. Quebrantamento, Dõres goltosas, .Maçaduras, Sports.
MAMMADEIRÃ PARFAXT NOPRRXC1ER.
BOUILLIE DÉ CROISSANCÈ du Parfail Nnirricier. (Núcleo Phosphohnclina). Premiada pelo Jury Muiico do Concurso da Alimenlação das C.reanças.
— A mais nutritiva ea mais eabnrosa das Substancies alimcnticias.
CÃPSXJLÉS ANNAMITES de e*tenria pura de Sundalo do Tonfcim. — Contra
as lilcnnorrhagias, Cyslites, Nephrites e l alarrlios vesicaos.
CRÊSlE LEJEUNE.— P'inura daTe/.. —Avrlludado da pelle.— Supprimo
as rugas.
CORICIDÊ ABSÕLÚ — U Soberano curador dos Calles o outras enfermidades dos pés.
■
DENTAL TOUSSAINT. — lirnli/ricio saiiouifico do Parfail Nourrieier. —
Alcalino, Anliscptico, branqueia c dosoderida.
FUMEROL. -^"Remoilio 'ias heiuorroidas. — Desinfectante do ar viciado.
GOUTTES HÃMAMELINES. — ttontra os perdas do sangue, as Varizes,
as llemorrhoidas, as Phlebiu s, as llemorrhoidss.as Phlebites, as Hemorrhogias uterinas, nnzaos e piilinonaros, os accidcnles da idade critica.
KOLA NOURRICIÈRÉ. — Desfadiganle, forliflcaiile, genito-oslimulante,
anti-diarrheico. onti-ncvrastonico.
LAXATIF FRANÇAIS — E-peciflco da prislo de ventre, delicioso ao
paladar. (Conforme as doses : digesliro evanianle, laxante ou puri/anle).
MENTHE CINQUANTESSENCIÉE. Cincoenta vezes mais forte do
que todos os Alço; ! do hortelã. - A única solúvel em agua. Vidro de
eonla-ijollas para fazn- cincoenla litros d'Ai/ua de hortelã pimMla.
MIEL DE DENTITION do Parfail Nourrieier. — Calma instantaneamente
as dòres e as comichões das gengivas.
NASALOãE. — Po Nazal uuliseplieo do Parfail Nourrieier. — Supprimo os
DeIIlixos. - l'io|ili\laxia das moléstias contagiosas.
ONCTION JAUNE do Parfail Nourrieier. — Faz parar logo a queda dos
eibolltis e as moléstias da pelle (C.aspas, Crostas, liar Iras, Soldes, Vermellidóes, ele.).
.PAPIRE PASTEURIEN DE SUBLIMADO. — Rcalisando a solução
académica do Professor Hinlin.
PLACENTOSE. — O uniCO galaclogenoo physiplogico contendo sob forma
granulada, quatro vezes o seu peso de orgào fresco.
SAVONS PARfÀIT NOURRIGIER.—Sabonete do glj'corina perfumada.
Sabonete do Thyniol antisaplico.
S1ROP JUGLANDÊ. — O maior dos depurativos.
TEINTURE LEJEUNE para os cahellos e a barba, — A única que <5 verdadèiramcnlo inoflensiva o infallivel.
VACCIN DE NOVILHA do primeira qualidaikT
"
VASELINE SUPRABORIQUÉE Parfail Nourrieier. — Mais antiseplica
do que todas as vaselinas boricadas do cnmniereio^jMMMM|
VERMIFUGE do PARFAIT NOURRIGIER
O mais efllonz. - O
mais saboroso.
VERRUCIDE PELGRIS, — U soberano curador das verrugas.
VIGORÍNE FORMlQUE
Suprei
V1N JUGLANDÉ. — Uemcdio do todos os enfraquecidos.
Pari». — Imp. Cerf-Lívj, 194, ruc Lifjyclle. ■

