
*Pozitivní účinky DHA jsou zajištěny při denním příjmu 200 mg DHA 
(1 porce mléčného nápoje) navíc k doporučenému dennímu příjmu 
omega-3 mastných kyselin pro dospělé, tj. 250 mg omega-3 
mastných kyselin (DHA a EPA).  

DHA - dokosahexaenová mastná kyselina 
ze skupiny omega-3 přispívá k normálnímu vývoji 
mozku a zraku u vašeho kojeného dítěte*

Vitamín D, vápník přispívají k udržení normálního 
stavu kostí a zubů

Vitamíny B12, B6 přispívají ke snížení míry únavy

Železo, vitamín C a kyselina listová přispívají
ke správné funkci imunitního systému

* Pozitívne účinky DHA sú zaistené pri dennom príjme 200 mg DHA 
(1 porcia mliečneho nápoja) navyše k odporúčanému dennému 
príjmu omega-3 mastných kyselín pre dospelých, tj. 250 mg 
omega-3 mastných kyselín (DHA a EPA).

DHA - dokozahexaénová mastná kyselina
zo skupiny omega-3 prispieva k normálnemu 
vývoju mozgu a zraku u vášho dojčeného dieťaťa*

Vitamín D, vápnik prispievajú k udržaniu zdravých 
kostí a zubov

Vitamíny B12, B6 prispievajú k zníženiu miery únavy

Železo, vitamín C a kyselina listová prispievajú
ku správnej funkcii imunitného systému

Energetická 
hodnota /  1835 kJ 590 kJ
Energia 438 kcal 140 kcal 
Tuky 19,4 g 6,2 g 
z toho nasycené / 
nasýtené mastné
kyseliny 5,3 g 1,6 g 
Sacharidy  50,3 g 16,2 g 
z toho cukry 47,8 g 15,2 g 
Vláknina 6,7 g 2,2 g 
Bílkoviny / 
Bielkoviny 12,5 g 4 g 
Sůl / Soľ 0,5 g 0,2 g 
Vitamíny
A 638 μg  204 μg 26
D 32 μg 10,2 μg 204
E 8,7 mg 2,8 mg 23
K 46 μg 14,6 μg 19
C 139 mg 44 mg 55
B1 2,5 mg 0,8 mg 73
B2 2,5 mg 0,8 mg 58
B6 2,5 mg 0,8 mg 58
Kys. listová 626 µg 200 μg 100
B12 1,2 µg 0,4 µg 16
Biotin/Biotín 23 µg 7,2 µg 
Minerální / Minerálne látky   
Draslík 1205 mg 386 mg 19
Chloridy 333 mg 106 mg  
Vápník / Vápnik 975 mg 312 mg 39
Fosfor 820 mg 262 mg 37
Hořčík/Horčík 93 mg 30 mg 
Železo 15 mg 5 mg 36
Zinek/Zinok 6,2 mg 2,0 mg 20
Jód 468 µg 150 µg 100

DHA –  omega-3 626 mg 200 mg
mastná kyselina  

*RHP = referenční hodnota příjmu /
  referenčná hodnota príjmu

Hmotnost: /
 Hmotnosť: 400 g

12 denních dávek /denných dávok

DE
HE-006-EWG

C/PAP

1 porce denně dodá klíčové živiny potřebné v období kojení*
Mléčný nápoj v prášku s příchutí vanilky pro kojící matky/

1 porcia denne dodá kľúčové živiny potrebné v období dojčenia*
Mliečny nápoj v prášku s príchuťou vanilky pre dojčiace matky

Doplněk stravy pro kojící matky / Výživový doplnok pre dojčiace matky

S vitamíny a minerálními látkami potřebnými v období kojení
S vitamínmi a minerálnymi látkami potrebnými v období dojčenia 

Dávkování: Doporučujeme jednu porci nápoje (200 ml) denně.  Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Nekombinujte s jinými doplňky stravy bez 
předchozí konzultace s vaším lékařem. Nepoužívejte jako   náhradu pestré 
stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dávkovanie: Odporúčame jednu porciu 
nápoja (200 ml) denne. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. 
Nekombinujte s inými doplnkami stravy bez predchádzajúcej konzultácie                
s vašim lekárom. Nepoužívajte  ako náhradu pestrej stravy. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Návod na přípravu / prípravu: Na přípravu 200 ml nápoje rozpusťte                         
6 zarovnaných odměrek prášku 180 ml studené či teplé (max 40° C) vody. 
Připravený nápoj spotřebujte do dvou hodin. / Na prípravu 200 ml nápoja 
rozpusťte 6 zarovnaných odmeriek prášku v 180 ml studenej alebo teplej (max 
40° C) vody. Pripravený nápoj spotrebujte do dvoch hodín.
1 zarovnaná odměrka / odmerka = 5,3 g sušeného prášku. Používejte originální 
odměrku / používajte originálnu odmerku z výrobku.
*DHA, vápník/vápnik, vit. D, B12, B6, C, kys. listová, železo, jód

Datum výroby / minimální trvanlivost do: / Dátum výroby / minimálna trvanlivosť do:

400 g     

MLÉČNÝ NÁPOJ V PRÁŠKU 
S PŘÍCHUTÍ

VANILKY
PRO KOJÍCÍ

MATKY

Experti na výživu v raném věku

1 porce denně dodá klíčové
živiny v období kojení

Vyzkoušejte také cereální tyčinky
Brusinky & Čokoláda nebo Brusinky & Maliny

Vyskúšajte tiež cereálne tyčinky
Brusnice & Čokoláda alebo Brusnice & Maliny
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Jako jediní vám nabízíme komplexní poradentství.

Laktační či nutriční terapeutky jsou tu pro vás 5 dní v týdnu                
na e-mailu, on-line chatu a telefonu.  S nákupem produktu 
exkluzivně získáváte  i možnost nechat si sestavit  výživový plán. 
Kontaktujte Nutricia experty na: www.nutriklub.cz/vyzivovyplan.
Váš kód je: VANILKA.

Ako jediní vám ponúkame komplexné poradenstvo.

Laktačné či nutričné terapeutky môžete kontaktovať 5 dní                     
v týždni emailom, online chatom alebo telefonicky. S nákupom 
produktu exkluzívne získavate aj možnosť nechať si                     
zostaviť výživový plán. Kontaktujte Nutricia expertov na: 
www.nutriklub.sk/vyzivovyplan. Váš kód je: VANILKA.

Výživové 
údaje

na 100 g
prášku

na 200 ml
nápoje

% RHP*
200 ml

Prodávající: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10,       
140 00  Praha 4, ČR. / Predávajúci: Nutricia s.r.o., 
Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SR.

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte a uchovávejte v suchu  a chladu (max. do 
25 °C, ne v ledničce). Po každém použití obal vždy pečlivě uzavřete. Nevkládejte 
dovnitř vlhkou odměrku. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření.
Balené v ochrannej atmosfére. Skladujte a uchovávajte v suchu a chlade (max. do 
25 °C, nie v chladničke). Po každom použití obal vždy starostlivo uzatvorte. Vlhkú 
odmerku nevkladajte do obalu. Obsah spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.  

Kontaktujte naši Poradnu odborníků na www.nutriklub.cz
Kontaktujte našu Poradňu odborníkov na www.nutriklub.sk

Složení / Zloženie:
sušené odtučněné mléko / odtučnené 
mlieko, sušená demineralizovaná 
syrovátka (z mléka) / srvátka                          
(z mlieka), koncentrát syrovátkové 
bílkoviny (z mléka) / srvátkovej 
bielkoviny (z mlieka), galakto- 
oligosacharidy (z mléka / mlieka), 
rostlinné / rastlinné oleje (palmový, 
slunečnicový / slnečnicový, řepkový / 
repkový), cukr / cukor, laktóza                      
(z mléka / mlieka), hydrogen- 
fosforečnan vápenatý, rybí olej, 
citronan / citran draselný, mléčné 
aroma / mliečna aróma, aroma vanilin / 
aróma vanilín, citronan hořečnatý / 
citran horečnatý, emulgátor (sójový 
lecitin), síran železnatý, L-askorban 
sodný, síran zinečnatý / zinočnatý, 
DL-alfa tokoferyl acetát, cholekalci- 
ferol, thiamin hydrochlorid, pyridoxin 
hydrochlorid, riboflavin, DL-alfa 
tokoferol, retinyl palmitát, D-biotin, 
jodid draselný, kyselina pteroyl- 
monoglutámová (kyselina listová), 
fytomenadion, kyanokobalamin / 
kyanokobalamín.
Složení se vztahuje k sušenému         
stavu potraviny./ Zloženie sa vzťahuje     
k sušenému stavu potraviny.

800-110-000ČR SR 0800-601-600


