SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05

Enfamil Premium Comfort neuro plus od urodzenia 800 g
Cena: 78,20 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

800 g

Postać

Mleka

Producent

MEAD JOHNSON

Rodzaj rejestracji

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Syrop glukozowy, oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), odtłuszczone mleko,
białko serwatkowe (z mleka), emulgator (lecytyna sojowa), wodorotlenek potasu, fosforan wapnia, oleje pozyskiwane z organizmów
jednokomórkowych (ARA z Mortierella alpina i DHA z Crypthecodinium cohnii), węglan wapnia, chlorek potasu, chlorek choliny, Laskorbinian sodu, chlorek magnezu, wodorotlenek sodu, tauryna, siarczan żelazawy, inozytol, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferolu, Lkarnityna, cytrynian sodu, palmitynian askorbylu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi, palmitynian retinylu, ryboflawina,
chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, siarczan manganu, kwas foliowy, jodek sodu, fitomenadion, selenian
sodu, D-biotyna, cyjanokobalamina
100 g proszku zawiera:
wartość energetyczna: 2100/510; tłuszcze 28g, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 11,2g, kwas linolowy 4,6g, kwas alfa-linolenowy
380mg; Węglowodany 54g, w tym: cukry 14,8g, laktoza 8,5g; białko 11,7g; Sól 0,45g; witamina A 460mcg; witamina D 6,5mcg witamina E
6,8mg; witamina K 50mcg; witamina C 95mcg, tiamina 0,43mg; ryboflawina 0,77mg; niacyna 4,7mg; witamina B6 0,31mg; Kwas foliowy
82mcg; witamina B12 1,12mcg; biotyna 18,4mcg; kwas pantotenowy 2,7mg; sód 179mg; potas 640mg; chlorki 360mg; wapń 420mg;
fosfor 230mg; magnez 41mg; żelazo 6,1mg; cynk 5,1mg; miedź 0,38mg; mangan 0,092mg; selen 15,3mcg; jod 87mcg; Osmolarność 220
mOsm/l; Kwas arachidonowy (ARA) 173mg kwas dokozaheksaenowy (DHA) 87mg; Cholina 122mg; Inozytol 26mg; Tauryna 31mg.
100 ml produktu zawiera:
wartość energetyczna: 280kJ;68kcAL;Tłuszcze, w tym: 3,6g; Kwasy tłuszczowe nasycone 1,48g; Kwas linolowy 0,61g; Kwas ?-linolenowy
50mg; Węglowodany, w tym: 7,1g; Cukry 1,95g; Laktoza 1,12g; Białko 1,55g; Sól 0,06g; Witamina A 61mcg; Witamina D 0,85mcg;
Witamina E 0,61mg; Witamina K 6,6mcg; Witamina C 12,5mg; Tiamina 0,057mg; Ryboflawina 0,1mg; Niacyna 0,62mg; Witamina B6
0,04mg; Kwas foliowy 10,8mcg; Witamina B12 0,148mcg; Biotyna 2,4mcg; Kwas pantotenowy 0,35mg; Sód 24mg; Potas 84mg; Chlorki
47mg; Wapń 55mg; Fosfor 31mg; Magnez 5,4mg; Żelazo 0,81mg; Cynk 0,67mg; Miedź 0,05mg; Mangan 0,012mg; Selen 2mcg; Jod
11,4mcg.
Masa netto
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Charakterystyka
Enfamil Comfort to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego składający się z częściowo hydrolizowanego
białka mleka krowiego. Oznacza to, że białka są pocięte na małe kawałki, dzięki czemu stają się łatwiejsze do strawienia. Enfamil
Comfort zawiera obniżoną zawartość laktozy w porównaniu do tradycyjnego preparatu dla niemowląt. To sprawia, że dzieci z łagodnymi
zaburzeniami trawienia, takimi jak ulewanie, gazy oraz płacz, których przyczyną może być standardowa zawartość laktozy i pełnego
białka, mogą łatwiej trawić Enfamil Comfort.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1. Przed rozpoczęciem przygotowania pokarmu dokładnie umyj ręce wodą z mydłem. Umyj i wygotuj w wodzie butelki, smoczki, nakrętki
i naczynia (przez co najmniej 5 minut we wrzącej wodzie)
2. Przed dodaniem proszku gotuj świeżą wodę przez co najmniej 5 minut, a następnie pozostaw aż ostygnie do temperatury pokojowej.
Wlej wskazaną ilość ostudzonej wody do butelki.
3. Do wody dodaj proszek. Zakręć butelkę.
4. Dokładnie wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia proszku
5. Sprawdź temperaturę wytrząsając kilka kropel na swój nadgarstek - preparat powinien być letni
Przechowywanie
Puszkę należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15-25 C. Po otwarciu puszkę należy szczelnie zamykać,
przechowywać w suchym miejscu i zużyć w ciągu 1 miesiąca. Proszku nie wolno zamrażać i należy chronić przed nadmiernym
nagrzaniem.
Producent
Mead Johnson Nutrition (Poland) sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-09 Warszawa
Ważne informacje
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia. Zalecamy stosowanie mleka
początkowego wyłącznie po zasięgnięciu porady osób posiadających kwalifikacje z zakresu medycyny, żywienia lub farmacji, w tym
przede wszystkim lekarzy pediatrów, farmaceutów lub dietetyków, albo innych osób profesjonalnie odpowiedzialnych za opiekę nad
matką i dzieckiem.
Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.
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