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Humana HN 300 g
 

Cena: 47,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 g

Postać Kaszki

Producent HUMANA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Puree bananowe &ndash; 63%, syrop glukozowy, skrobia ziemniaczano-kukurydziana, oleje roślinne, odtłuszczone mleko w proszku,
kazeinian wapnia, syrop galakooligosacharydowy (z laktozy) &ndash; 7%, mąka ryżowa, maltodekstryna, koncentrat białek
serwatkowych, cytrynian potasu, emulgator: lecytyna sojowa, węglan wapnia, cytrynian sodu, chlorek sodu, mieszanina witamin (wit.C,
niacyna, kwas pantotenowy, wit.E, wit.B1, wit.b2, wit.A, wit.B6, folacyna, wit.K, biotyna, wit.D, wit.B12), L-cysteina, węglan magnezu,
dwufosforan żelazowy, tlenek cynku, siarczan miedzi, jodek potasu, molibdenian sodu, chlorek chromu, selenian sodu.
Średnia zawartość 100 g proszku
Wartość energetyczna kJ 1814

kcal 431
Białko g 13
Węglowodany g 61
Tłuszcz g 14,4
w tym:   
nasycone kwasy tłuszczowe g 5,1
jednonienasyconekwasy tłuszczowe g 6,3
wielonienasyconekwasy tłuszczowe g 3
Błonnik g 5,1
Galaktooligosacharydy g 3,7

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/humana-hn-300-g.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Witaminy   
witamina A µg 350
witamina D3 µg 8,2
witamina E mg 5
witamina K1 µg 23
witamina B1 mg 0,65
witamina B2 mg 0,65
witamina B6 mg 0,42
witamina B12** µg 0,8
witamina C mg 85
Niacyna mg 5,1
Kwas pantotenowy mg 3,5
Kwas foliowy µg 55
Biotyna µg 10
Składniki mineralne   
sód mg 260
potas mg 625
wapń mg 380
fosfor mg 220
magnez mg 55
żelazo mg 5,1

Masa netto
Masa netto: 300 g

Charakterystyka

Do wyłącznego żywienia niemowląt i uzupełniającego żywienia małych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przeznaczony m.in. do leczenia dyspepsji u niemowląt (biegunki niemowląt).
Z bananami - wysoka zawartość błonnika w bananach wspiera szybką normalizację stolca.
Łatwo przyswajalna - szczególnie dobrze tolerowana, dzięki obniżonej zawartości laktozy i tłuszczu. Proces trawienia jest mniej
obciążony.
Do jedzenia i picia - w zależności od wieku i potrzeb może być przygotowana jako posiłek z butelki lub posiłek stały.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Podczas przyrządzania posiłku dokładnie przestrzegaj przepisu przygotowania. Nieprawidłowe przygotowanie lub przechowywanie
gotowego pokarmu przez dłuższy okres czasu, może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Zawsze przyrządzaj świeżą porcję
pokarmu tylko na jeden posiłek i bezpośrednio po przygotowaniu podaj go dziecku. Butelkę ostudź do temperatury 37°C odpowiedniej do
picia ze względu na niebezpieczeństwo poparzenia. Nigdy nie podawaj ponownie resztek pokarmu, który nie został spożyty podczas
poprzedniego karmienia. Używaj wyłącznie załączonej do opakowania miarki.

jako posiłek z butelki: zagotuj wodę i ostudź do temperatury 70C. Odmierzoną ilość proszku wsyp do butelki i wlej do niej połowę
potrzebnej objętości wody. Zamknij butelkę i silnie wstrząśnij. Dodaj pozostałą objętość wody i ponownie silnie wymieszaj. Przed
podaniem pokarm ostudź do temperatury odpowiedniej do picia.
jako kaszka: zagotuj wodę i ostudź do temperatury ok. 50C. Odmierzoną ilość proszku wysyp do miseczki luba na talerz, dodaj
wodę i wymieszaj widelcem do uzyskania pożądanej konsystencji.

Szczegółowe informacje podane są w tabeli karmienia umieszczonej 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.
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Dystrybutor:
Humana Poland sp. z o.o.
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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