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Capricare 3 mleko następne Junior oparte na mleku kozim
powyżej 12 miesiąca 400 g
 

Cena: 58,95 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 3 to mleko następne Junior oparte na mleku kozim,
które przeznaczone jest dla dzieci w wieku powyżej 12 miesięcy życia. Mleko następne Junior Capricare 3 jest delikatne w smaku,
dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci w wieku powyżej 12 miesięcy oraz przetworzone w niewielkim stopniu, co czyni je bardzo
delikatnym dla układu pokarmowego dzieci.

Na co jest Capricare 3? Wskazaniem do stosowania mleka następnego Junior opartego na mleku kozim jest uzupełnienie codziennej
diety dzieci od 12. miesiąca życia. Funkcją Capricare 3 jest dostarczenie do organizmu dziecka składników odżywczych, witamin i
minerałów w dawkach dostosowanych do zapotrzebowania dla tej grupy wiekowej. Produkt bazuje na naturalnych walorach pełnego
mleka koziego, a dodatkowo został wzbogacony w cenne składniki odżywcze, minerały i witaminy. Stanowi bogate źródło wapnia,
witaminy D i fosforu, które są niezbędne, aby dziecko mogło prawidłowo rosnąć oraz aby jego kości mogły się prawidłowo rozwijać. 
Mleko następne Junior Capricare 3 dostarcza również odpowiednią dawkę żelaza, która jest ważna dla rozwoju poznawczego dzieci.

W opakowaniu znajduje się 400 g mleka następnego Junior Capricare 3. W skład dietetycznego środka specjalnego przeznaczenia
medycznego wchodzą optymalne dla dzieci w wieku powyżej 12. miesiąca życia składniki odżywcze, witaminy i minerały. W formule
produktu znaleźć można między innymi kwasy nasycone i nienasycone, białko, błonniki węglowodany, a także witaminy A, D3, E, C, B12,
ryboflawinę oraz potas, wapń, chlorki, żelazo, fosfor i cynk. Szczegółowy skład jakościowy i ilościowy wyrobu podano na opakowaniu. 
Mleko następne Junior Capricare 3 oparte na mleku kozim jest produktem, który należy podawać dziecku zgodnie z zaleceniami
producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych. Zalecane dawkowanie Capricare 3 to 6 miarek proszku zmieszanych ze 180 ml
wody. Dziecku należy podawać 1 porcję mleka następnego Capricare 3 dziennie.

Prawidłowe przygotowanie porcji mleka następnego Junior Capricare 3 opartego na mleku kozim wymaga zachowania odpowiednich
warunków czystości. Przed przygotowaniem dziecku mieszanki należy umyć ręce oraz wysterylizować elementy dziecięcego kubka.
Następnie należy zagotować świeżą wodę oraz ostudzić ją do temperatury około 40°C, po czym odmierzyć odpowiednią ilość wody i
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wlać do kubka. Do wody należy dodać odpowiednią ilość prawidłowo odmierzonych, płaskich miarek proszku Capricare 3, a następnie
całość zamieszać i po sprawdzeniu temperatury mieszanki na przegubie ręki podać dziecku bezpośrednio do spożycia. Nie należy
dziecku na własną rękę podawać większej ilości produktu niż rekomendowana. Niespożytą jednorazowo porcję mleka Capricare 3
należy wyrzucić – nie powinno się jej zostawiać na kolejny posiłek. Po otwarciu opakowania Capricare 3 należy zużyć całość w nie
więcej niż 4 tygodnie. Przeciwwskazaniem do podawania dziecku mleka następnego Capricare 3 jest nadwrażliwość dziecka na
którykolwiek ze składników mleka.

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, wodorofosforan wapnia, 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, cholekalcyferol, D-pantotenian wapnia, filochinon, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina,
chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, D-biotyna), chlorek choliny, L-tryptofan, L-izoleucyna, tauryna.
Składniki odżywcze

 

Jednostka

 

W 100 g
proszku

W 100 ml
gotowego
mleka*

Wartość energetyczna kJ 2061 266
kcal 506 65

Tłuszcz, w tym g 27 3.4
Nasycone kwasy tł. g 10 1.3
 Jednonienasycone
kwasy tł.

g 12 1.6

Wielonienasycone kwasy
tł.

g 4.2 0.5

– Kwas linolowy (ω6) g 3.0 0.4
– Kwas linolenowy (ω3) mg 450 58
Węglowodany g 55 7.2
W tym cukry (laktoza)

 

g 55 7.2

Błonnik pokarmowy
(oligofruktoza)

g 2.1 0.3

Białko g 10 1.3
Sól g 0.35 0.05
Witaminy   

%ZDS**
Witamina A µg-RE 540 70 17 %
Witamina D3 µg 8.3 1.1 15 %
Witamina E mg α-TE 12 1.5 31 %
Witamina K1 µg 52 6.7 56 %
Witamina C mg 76 10 22 %
Witamina B1 mg 0.48 0.062 12 %
Witamina B2 mg 0.95 0.12 18 %
Niacyna mg 5.3 0.68 10 %
Kwas foloiowy µg 83 11 9 %
Witamina B12 µg 1.4 0.18 23 %
Biotyna µg 18 2.3 23 %
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Kwas pantotenowy mg 2.7 0.35 12 %
Składniki mineralne  
Sód mg 140 18
Chlorki mg 530 68 14 %
Wapń mg 550 71 13 %
Fosfor mg 370 48 9 %
Żelazo mg 6.9 0.89 11 %
Cynk mg 3.8 0.49 10 %
Miedź mg 0.35 0.045 9 %
Jod µg 70 9.0 11 %
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