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Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6
miesiąca proszek, 400 g
 

Cena: 39,94 zł

Opis słownikowy

Marka Capricare

Postać proszek

Producent Miralex

Rejestracja Żywność

Substancja
czynna

Lecytyna, Mangan, Multiminerały, 
Multiwitamina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca
proszek, 400 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Capricare 2 to mleko następne przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12
miesięcy, które nie mogą być karmione piersią. Produkt oparty jest na pełnym mleku kozim, zawiera także dodatek niezbędnych witamin,
składników mineralnych i innych składników niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Mleko następne jest elementem
zbilansowanej, stopniowo rozszerzanej diety dziecka.

Skład Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca proszek, 400 g

Pasteryzowane pe?ne mleko kozie, laktoza (z mleka), mieszanka olejów ro?linnych
(wysokooleinowy olej s?onecznikowy, olej rzepakowy, olej s?onecznikowy,
przeciwutleniacze (lecytyna s?onecznikowa, mieszanina tokoferoli)), pasteryzowane
sproszkowane mleko kozie, sproszkowany olej rybny (?ród?o kwasu
dokozaheksaenowego), sproszkowany olej z Mortierella alpina (?ród?o kwasu
arachidonowego), sole mineralne (cytrynian sodu, fosforan dwuwapniowy, cytrynian
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wapnia, wodorotlenek wapnia, chlorek potasu, siarczan ?elaza, siarczan cynku,
siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), chlorek choliny, L-
tyrozyna, L-tryptofan, L-cysteina, witaminy (octan DL-alfa-tokoferylu, kwas L-
askorbinowy, nikotynamid, cholekalcyferol, octan retinylu, D-pantotenian wapnia,
cyjanokobalamina, fitomenadion, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek
pirydoksyny, kwas foliowy, D-biotyna), L-izoleucyna, tauryna, L-karnityna.

Sk?adniki
od?ywcze

100 g 100 ml

Warto??
energetyczna

2100 kJ/510 kcal 280 kJ/66 kcal

T?uszcz, w tym  26,7 g  3,4 g
Kwasy nasycone  9,5 g  1,2 g
Jednonienasyco
ne kwasy
t?uszczowe

 12,7 g  1,6 g

Wielonienasycon
e kwasy
t?uszczowe

 4,1 g  0,53 g

Kwas linolowy (-
omega 6)

 3,1 g  0,4 g

Kwas ?-
linolenowy
(omega 3)

 410 mg  53 mg

Kwas dokozahek
saenowy (DHA)

120 mg 15 mg

Kwas
arachidonowy
(AA)

125 mg 16 mg

W?glowodany, w
tym

 57,4 g  7,4 g

Cukry (laktoza)  57,4 g  7,4 g
Bia?ko  10,1 g  1,3 g
Witaminy
Witamina A 430 ?g-RE 56 ?g-RE
Witamina D3 12 ?g 1,5 ?g

Witamina E 12 mg ?-TE 1,5 mg ?-TE
Witamina K1 52 ?g 6,7 ?g
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Witamina C 100 mg 13 mg
Tiamina 4,8 mg 0,062 mg
Ryboflawina 0,95 mg 0,12 mg
Niacyna 5,1 mg 0,66 mg
Witamina B6 0,28 mg 0,036 mg

Kwas foliowy 170 ?g DFE 22 ?g DFE
Witamina B12 1,4 ?g 0,18 ?g

Biotyna 18 ?g 2,3 ?g
Kwas
pantotenowy

2,7 mg 0,35 mg

Sk?adniki mineralne
Sód 150 mg 19 mg
Potas 540 mg 70 mg
Chlorki 440 mg 57 mg
 Wap? 460 mg 59 mg
Fosfor 340 mg 44 mg
Magnez 36 mg 4,6 mg
?elazo 6,9 mg 0,89 mg
Cynk 3,8 mg 0,49 mg
Miedz 0,38 mg 0,049 mg
Mangan 0,070 mg 0,0090 mg
Fluorki 0,050 mg 0,0065 mg
Selen 19 ?g 2,5 ?g
Jod 100 ?g 1,3 ?g
Pozosta?e sk?adniki:
 Cholina 160 mg 21 mg
 Tauryna 36 mg 4,6 mg
Karnityna 7,0 mg 0,90 mg
Inozytol 30 mg 3,9 mg

Obliczono na podstawie nast?puj?cych proporcji rozpuszczania:
Proszek 4,3 g + woda 30 ml.
Ilo?? proszku w 100 ml gotowego mleka wynosi 12,91 g.

Działanie Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca proszek, 400 g

Mleko następne Capricare 2 zawiera naturalne białka i tłuszcze obecne w pełnym mleku kozim. Jest ono produktem dostarczającym
wszystkich potrzebnych składników odżywczych, które są niezbędne dla niemowląt w pierwszym półroczu życia. Oprócz koziego mleka,
w jego skład wchodzą także potrzebne witaminy, składniki mineralne, a także tłuszcze roślinne, dostarczające nienasyconych kwasów
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tłuszczowych. Smak mleka Capricare 2 jest łagodny i przyjemny, a sam pokarm jest łagodny dla dziecięcego żołądka.

Wskazania Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca proszek, 400 g

Produkt przeznaczony jest dla maluchów między 6, a 12 miesiącem życia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią.
Nadaje się on również jako pokarm dodatkowy, jeśli potrzebne jest uzupełnienie karmienia piersią.

Dawkowanie Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca proszek, 400
g

1. Dokładnie umyj ręce i odpowiednio wysterylizuj wszystkie naczynia używane do przygotowania dziecięcego posiłku.
2. Zagotuj odpowiednią ilość świeżej wody pitnej i zaczekaj, aż ostygnie do temperatury 40-45°C.
3. Napełnij dołączoną do opakowania miarkę proszkiem i zgarnij jego nadmiar. Nie nabieraj czubatej miarki i nie ubijaj proszku. Jedna
płaska miarka zawiera około 4,3 g mleka.
4. Do odpowiedniej ilości wystudzonej wody wsyp wymaganą ilość mleka w proszku.
5. Zamknij butelkę i potrząsaj nią energicznie, aż do rozpuszczenia proszku i uzyskania jednorodnego płynu.
6. Sprawdź temperaturę pokarmu na wewnętrznej stronie nadgarstka. Pokarm powinien być letni.

Resztki mleka pozostałe po karmieniu należy wylać, a butelkę i smoczek od razu umyć, aby nie dopuścić do zaschnięcia pozostałości i
rozwoju szkodliwych drobnoustrojów.

Wiek Przegotowana
woda

Liczba miarek

6-12 miesi?cy 210 ml 7

Przeciwwskazania Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca
proszek, 400 g

Nie należy stosować ich w przypadku alergii na którąkolwiek ze składników preparatu.

Informacje dodatkowe Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca
proszek, 400 g

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno stanowić wyłączne źródło pokarmu przez pierwsze 6
miesięcy życia. Przed podjęciem decyzji o karmieniu mlekiem modyfikowanym, należy skonsultować się z lekarzem pediatrą.

Nie przechowuj niewypitej porcji mleka.
Przechowywać zamknięta puszkę w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu szczelnie zamknąć i przechowywać w chłodnym, suchym
miejscu. Zużyć zawartość w ciągu 4 tygodni po otwarciu

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

