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Enfamil Premium MFGM 2 mleko następne dla niemowląt
powyżej 6 miesiąca 800 g
Cena: 66,25 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

800 g

Postać

Mleka

Producent

MEAD JOHNSON

Rodzaj rejestracji

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Wstęp
Zawiera kwas DHA, prebiotyki PDX-GOS oraz witaminy i składniki mineralne
Wspiera układ odpornościowy i pomaga chronić maluszka przed infekcjami
Zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia ucha środkowego
Wpływa na rozwój mózgu i układu nerwowego dziecka
Jako jedyne mleko dla niemowląt w Polsce zawiera MFGM, naturalny składnik mleka matki.
Enfamil Premium MFGM 2 to mleko następne, przeznaczone dla niemowląt między 6. a 12. miesiącem życia. Enfamil Premium MFGM
2 zawiera wszystkie konieczne do prawidłowego rozwoju dziecka składniki odżywcze i może stanowić zarówno jego jedyny pokarm, jak i
uzupełnienie karmienia piersią.
Preparat Enfamil Premium MFGM 2 ma postać proszku. Należy do grupy dietetycznych środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia medycznego. Skład mleka następnego Enfamil Premium MFGM 2 został opracowany tak, by spełniać wszystkie potrzeby
żywieniowe niemowląt. W skład mieszanki wchodzą między innymi witaminy A, C i D, kwas DHA (z grupy kwasów tłuszczowych
omega-3), cynk, kwas α-linolenowy (ALA). Szczególnym składnikiem preparatu Enfamil Premium MFGM 2 jest naturalny składnik mleka
matki — MFGM (Milk Fat Globule Membrane). Taka kompozycja składników w produkcie Enfamil Premium MFGM 2 zapewnia
dostarczenie do organizmu dziecka wszystkich substancji odżywczych, których potrzebuje ono do rozwoju.
Opakowanie mleka następnego Enfamil Premium MFGM 2 zawiera 800 gramów produktu.
Składniki
Syrop glukozowy, oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), laktoza (z mleka),
odtłuszczone mleko, koncentrat białek serwatkowych (z mleka), galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), polidekstroza, sole wapniowe
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kwasu cytrynowego, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, emulgator (lecytyny (soja)), oleje pozyskiwane z organizmów
jednokomórkowych (Mortierella alpina), wodorotlenek potasu, oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (Schizochytrium
sp.), sole magnezowe kwasu ortofosforowego, cytrynian sodu, chlorek choliny, chlorek potasu, L-askorbinian sodu, L-tyrozyna, siarczan
żelaza(II), tauryna, L-tryptofan, inozytol, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, 6-palmitynian-L-askorbylu, nikotynamid, D-pantotenian
wapnia, siarczan miedzi(II), palmitynian retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, siarczan manganu,
jodek sodu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), selenian(IV) sodu, cholekalcyferol, D-biotyna, fitomenadion,
cyjanokobalamina
Składnik odżywczy - Jednostka - W 100 ml produktu gotowego do spożycia
Energia - kJ (kcal) 282 (68)
Tłuszcze, w tym: g 3,2
Kwasy tłuszczowe nasycone g 1,26
Kwas linolowy g 0,53
Kwas α-linolenowy mg 42
Kwas arachidonowy mg 20
Kwas dokozaheksaenowy mg 15,7
Węglowodany, w tym: g 7,98
Cukry g 4,6
Błonnik: g 0,42
Polidekstroza g 0,21
Galaktooligosacharydy (GOS) g 0,21
Białko g 1,42
Witamina A μg 56
Witamina D μg 1,7
Witamina E mg 0,55
Witamina K μg 2
Witamina C mg 8,2
Tiamina mg 0,044
Ryboflawina mg 0,061
Niacyna mg 0,75
Witamina B6 mg 0,06
Kwas foliowy μg† 13,2
Witamina B12 μg 0,15
Biotyna μg 1,36
Kwas pantotenowy mg 0,46
Sód mg 20
Potas mg 90
Chlorki mg 50
Wapń mg 78
Fosfor mg 46
Magnez mg 8,2
Żelazo mg 1,11
Cynk mg 0,53
Miedź mg 0,048
Mangan mg 0,0115
Selen μg 2,6
Jod μg 14,3
Cholina mg 17,4
Inozytol mg 4
Tauryna mg 4
†Wyrażony jako równoważnik folianów w diecie (DFE)
Masa netto
800 g
Charakterystyka
Enfamil Premium MFGM 2 to mleko następne, przeznaczone dla niemowląt między 6. a 12. miesiącem życia. Preparat może być
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stosowany jako jedyny pokarm lub uzupełnienie karmienia piersią.
Chcesz wspierać odporność swojego dziecka? Zacznij od odpowiedniego żywienia! Wybierz mleko modyfikowane dla niemowląt od 6.
miesiąca życia Enfamil Premium MFGM 2. Enfamil Premium MFGM 2 to mleko w proszku, które zawiera strukturę MFGM– naturalny
składnik mleka matki, który wpływa na rozwój mózgu i układu nerwowego dziecka oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia m.in. zapalenia
ucha środkowego. Mleko następne Enfamil Premium MFGM 2 zawiera również prebiotyki PDX-GOS, składniki mineralne i niezbędne
witaminy (w tym witaminę A oraz witaminę C), które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie układu odpornościowego maluszka. W
swoim składzie posiada również cynk niezbędny do prawidłowego wzrostu i witaminę D potrzebną do prawidłowego rozwoju kości.
Mleko Enfamil Premium MFGM2 wzbogacone jest również kwasem DHA (kwasem z grupy kwasów Omega 3), który wspomaga rozwój
wzroku Twojego niemowlęcia. Wybierz Enfamil Premium 2 MFGM2 i pomóż swojemu dziecku budować naturalne bariery ochronne
organizmu dzięki odpowiedniemu żywieniu. Pamiętaj, że karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Decyzję o
rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, w tym wprowadzenia do diety maluszka mleka następnego, należy podjąć wyłącznie po
konsultacji z lekarzem lub ekspertem w dziedzinie żywienia. Cechy produktu wynikają z funkcji zawartych w nim składników.
Enfamil Premium MFGM 2 zawiera:
Witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Kwas ALA (α-linolenowy) ważny dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych
Cynk niezbędny dla prawidłowego wzrostu.
Kwas DHA (szczególny rodzaj kwasów Omega 3), na poziomie, który wspomaga prawidłowy rozwój wzroku Twojego dziecka.
Witaminę D niezbędną dla prawidłowego rozwoju mocnych kości.
Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych i wspomaga układ odpornościowy.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Enfamil Premium MFGM 2.
Stosowanie
1. Przed rozpoczęciem przygotowania pokarmu dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.
2. Umyj i wygotuj w wodzie butelki, smoczki, nakrętki i naczynia (przez co najmniej 5 minut we wrzącej wodzie).
3. Przed dodaniem proszku Enfamil Premium MFGM 2, gotuj świeżą wodę przez co najmniej 5 minut, a następnie pozostaw, aż ostygnie
do temperatury pokojowej.
4. Wlej wskazaną ilość ostudzonej wody do butelki. Do wody dodaj proszek Enfamil Premium MFGM 2.
5. Zakręć butelkę. Dokładnie wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia
proszku.
6. Sprawdź temperaturę, wytrząsając kilka kropel na swój nadgarstek.
Świeżo przygotowaną mieszankę można podgrzać w butelce, w specjalnie do tego przystosowanym podgrzewaczu lub łaźni wodnej.
Sprawdź temperaturę, wytrząsając kilka kropel na wewnętrzną stronę nadgarstka — preparat powinien być letni.
Ostrzeżenie: Nie podgrzewać pokarmu w kuchence mikrofalowej, gdyż może to doprowadzić do poważnych poparzeń.
Przechowywanie
Puszkę z produktem Enfamil Premium MFGM 2 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
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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Galeria
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