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Humana ha 2 500 g
 

Cena: 89,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 g

Postać Mleka

Producent HUMANA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
laktoza z mleka; oleje roślinne; maltodekstryny; hydrolizat białek serwatkowych; syrop galaktooligosacharydowy (z mleka); emulgatory
(mono i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym oraz mono i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych);
ortofosforan wapnia; węglan wapnia; chlorek potasu; cytrynian potasu; węglan magnezu; zestaw witamin (witamina C, witamina E,
niacyna, kwas pantotenowy, witamina B2, witamina B1, witamina A, witamina B6, kwas foliowy, witamina K1, biotyna, witamina D3,
witamina B12); wodorowinian choliny; chlorek sodu; cytrynian sodu; tauryna; mleczan żelazawy; siarczan cynku; L-karnityna; tlenek
cynku; siarczan miedzi; siarczan manganu; jodan potasu; selenian sodu;

100ml gotowej porcji mleka zawiera:

wartość energetyczna 286kJ/68kcal
tłuszcze 3,4g w tym:

nasycone kwasy tłuszczowe 1,4g
jednonienasycone kwasy tłuszczowe 1,4g
wielonienasycone kwasy tłuszczowe 0,7g
kwas linolowy (Omega 6) 568mg
kwas alfa-linolenowy (Omega3) 82mg

węglowodany 7,5g w tym:
laktoza 4,7g

błonnik pokarmowy 0,5g w tym:
galaktooligosacharydy 0,5g

białko 1,7g
sól 0,05g
sód 19mg
potas 86mg
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wapń 59mg
fosfor 33mg
magnez 8,3mg
chlorki 49mg
żelazo 0,9mg
cynk 0,7mg
miedź 0,046mg
jod 15mcg
selen 2,5mcg
fluor 0,015mg
mangan 0,014mg
witamina A 65mcg
witamina D 1,1mcg
witamina E 1,8mg
witamina K 5,6mcg
tiamina (witamina B1) 0,073mg
ryboflawina (witamina B2) 0,105mg
witamina B6 0,067mg
witamina B12 0,13mcg
witamina C 10mg
niacyna 0,631mg
kwas pantotenowy 0,386mg
biotyna 1,9mcg
kwas foliowy 12mcg
cholina 6,1mg
tauryna 5,4mg
L-karnityna 1,1mg

Masa netto
Masa netto: 500 g

Charakterystyka
Humana HA 2 to mleko opracowane z myślą o żywieniu niemowląt zdrowych po 6. miesiącu, z rodzin obciążonych ryzykiem wystąpienia
alergii jako kontynuacja żywienia mlekiem Humana HA 1 lub innym mlekiem hipoalergicznym
W składzie zastosowano hydrolizat białek serwatkowych (o nieznacznym stopniu hydrolizy). Dodatek galaktooligosacharydów (GOS)
prebiotyku o działaniu bifidogennym wspiera naturalną odporność. Humana HA 2 zawiera wszystkie składniki niezbędne dla
prawidłowego rozwoju niemowlęcia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Po 6. miesiącu życia, średnia porcja na jeden posiłek wynosi ok. 200 ml. Niemowlę po 6. miesiącu otrzymuje dziennie 2 – 3 posiłki.
Podane objętości są jednak tylko wskazówkami i w zależności od apetytu Twojego dziecka, mogą się indywidualnie różnic.

Do przyrządzania mleka należy używać wyłącznie załączoną do opakowania miarkę. Jedna miarka lekko napełniona proszkiem (bez
ubijania), po zgarnięciu nadmiaru równo z brzegiem miarki, zawiera ok. 4,6 g proszku. Sposób przygotowania mleka znajduje się na
opakowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Producent:
Humana, Inc., 500 W. Main Street
Louisville, Stany Zjednoczone.

Dystrybutor:
Humana Poland sp. z o.o.
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ul. Chłodna 51
00-867 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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