
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Capricare 1 mleko początkowe oparte na mleku kozim, od
urodzenia 400 g
 

Cena: 59,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 g

Postać Mleka

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Capricare 1 to mleko początkowe oparte na mleku kozim,
które może być podawane dzieciom od urodzenia do 6. miesiąca życia. Jest to produkt pełnowartościowy z kompletem składników
odżywczych, który wzbogacono o ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka witaminy i minerały. Mleko początkowe Capricare 1 ma
delikatny smak, poza tym bazuje na naturalnych walorach mleka koziego, więc jest jedynie w niewielkim stopniu przetworzone, a
dodatkowo jest bardzo łagodne dla żołądka najmłodszych.

Na co jest mleko Capricare 1? Wskazaniem do stosowania mleka początkowego opartego na mleku kozim jest żywienie noworodków i
niemowląt do 6. miesiąca życia, które z jakiegoś powodu nie mogą być karmione piersią. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego może być też podawany najmłodszym jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli niezbędne okaże się
dokarmianie dziecka. Mleko dostarcza najmłodszym niezbędne składniki odżywcze w optymalnie dobranych dawkach. Capricare 1 to
również potrzebne witaminy, minerały, a także ważne dla rozwoju nienasycone kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego.

W opakowaniu znajduje się 400 g Capricare 1. Skład szczegółowy gotowej mieszanki mlecznej oraz jej wartość energetyczną sprawdzić
można na opakowaniu. Dziecku należy podawać ilość mleka początkowego Capricare 1 dostosowaną do zaleceń producenta.
Szczegóły dotyczące wielkości i ilości dawek znajdują się w tabeli karmienia na opakowaniu.

Dzieciom w wieku 0-1 miesięcy należy podawać 3 miarki proszku zmieszane z 90 ml wody jednorazowo, a ilość karmień powtarzać 6-7
razy na dobę. Dzieciom w wieku 1-2 miesiące trzeba podawać 4 miarki proszku zmieszane ze 120 ml wody jednorazowo, a ilość karmień
powtarzać 5-7 razy na dobę. Niemowlętom w wieku 2-3 miesiące należy natomiast podawać 5 miarek Capricare 1 zmieszanych ze 150
ml wody jednorazowo, a ilość karmień powtarzać 5 razy na dobę. Dawkowanie mleka początkowego Capricare 1 u dzieci w wieku 3-4
miesiące to natomiast 6 miarek zmieszanych ze 180 ml wody w częstotliwości 5 razy na dobę. Niemowlęta w wieku 4-6 miesięcy mogą
przyjmować natomiast 7 miarek proszku Capricare 1 zmieszanych z 240 ml wody w częstotliwości 4 razy na dobę. Dzieci od 6. miesiąca
życia powinny przyjmować 8 miarek proszku zmieszanych z 240 ml wody w częstotliwości 2-4 razy na dobę.
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Aby prawidłowo przygotować mleko początkowe Capricare 1, należy wymyć ręce i wysterylizować butelkę, a dodatkowo zagotować
świeżą wodę i ostudzić ją. Odmierzoną dawkę wody wlewa się do butelki, a następnie dodaje się proszek w odpowiedniej ilości miarek
(miarka dołączona do opakowania). Całość należy potem dokładnie wymieszać, a po weryfikacji temperatury gotowej mieszanki można
podać mleko początkowe dziecku. Jeśli dziecko nie wypije jednorazowo całej porcji mleka, nie powinno się jej przechowywać – należy ją
wylać, a przy kolejnym karmieniu sporządzić nową. Otwarte opakowanie mleka początkowego Capricare 1 należy zużyć w maksymalnie
4 tygodnie.

Składniki
Pasteryzowane pełne mleko kozie, laktoza (z mleka), oleje roślinne (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej
słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), pasteryzowane sproszkowane mleko kozie, sole
mineralne (cytrynian wapnia, cytrynian sodu, wodorotlenek wapnia, siarczan żelazawy, chlorek potasu, siarczan cynku, siarczan miedzi,
siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), witaminy (kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, octan retinolu,
holekalcyferol, D-pantotenian wapnia, filochinon, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny,
kwas foliowy, D-biotyna), chlorek choliny, L-tryptofan, L-izoleucyna, tauryna, L-karnityna.

100 ml gotowego mleka zawiera:

wartość energetyczna 280kJ/66kcal
białko 1,3g
węglowodany 7,4g
laktoza 7,4g
tłuszcz 3,4g, w tym: (nasycone kwasy tłuszczowe 1,3g; jednonienasycone kwasy tłuszczowe 1,6g; wielonienasycone kwasy
tłuszczowe 0,54g)
kwas linolowy 0,39g
kwas-linolenowy 58mg
witamina A 70μg-RE
witamina D 1,10μg
witamina E 1,5mg alfa-TE
witamina K 6,7μg
witamina C 10mg
tiamina 62μg
ryboflawina 120μg
niacyna 0,68mg
witamina B6 36μg
kwas foliowy 8,7μg
kwas pantotenowy 0,35mg
witamina B12 0,18μg
biotyna 2,3μg
sód 18mg
potas 74mg
wapń 65mg
fosfor 43mg
magnez 5,9mg
żelazo 0,71mg
cynk 0,49mg
miedz 45μg
mangan 8,4μg
fluorki 6,5μg
selen 1,2μg
jod 8,1μg
cholina 13mg
tauryna 4,6mg
karnityna 0,90mg
inozytol 3,9mg

Masa netto
Mleko następne Capricare® to produkt oparty na kozim mleku, który zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne dla niemowląt od
urodzenia.
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Przechowywanie
Zamkniętą puszkę mleka CapriCare 1 należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Zużyć zawartość mleka CapriCare 1 w ciągu
4 tygodni po otwarciu.

Producent
Dairy Goat Co-operative
Head Office
18 Gallagher Drive
Hamilton
Dystrybutor:
Miralex Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Lotnicza 4

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 bok@aptekaotc.pl.
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