VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 g PRÁŠKU: Energetická hodnota/Energia:
2015 kJ/480 kcal | Tuky: 22,6 g – z toho nasycené/nasýtené mastné
kyseliny 10 g | Sacharidy: 56,5 g – z toho cukry* 48,7 g | Vláknina: 2,8 g |
Mléčné bílkoviny/Mliečne bielkoviny: 11,3 g | Sůl/Soľ: 0,39 g |
Vitamíny: A 422 μg, D3 10 μg, E 10 mg, K1 36 μg, C 66 mg, B1 0,38 mg,
B2 0,72 mg, niacin/niacín 3,2 mg, B6 0,29 mg, kyselina listová 87 μg,
B12 1,2 μg, biotin/biotín 11 μg, kyselina pantothenová/pantoténová
2,66 mg | Minerální/Minerálne látky: Na 157 mg, K 506 mg, Cl 364 mg,
Ca 557 mg, P 310 mg, Mg 36 mg, Fe 9,2 mg, Zn 6,4 mg, Cu 0,3 mg,
Mn 0,06 mg, Se 11 μg, I 85 μg | Nukleotidy: 23 mg | LCP mastné
kyseliny** na 100 g prášku: LA – kyselina linolová 3,03 g, ALA – kyselina
alfa linolenová/linolénová 0,56 g, AA – kys. arachidonová/arachidónová
0,04 g, DHA – kyselina dokosahexaenová/dokozahexaénová 0,04 g.
*z toho laktóza = 47,9 g/100 g prášku, ** tuky ze/zo skupiny ω-3 a ω-6.
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SLOŽENÍ/ZLOŽENIE: Laktóza (z mléka/mlieka), sušené odtučněné
mléko/odtučnené mlieko, rostlinné/rastlinné oleje (palmový,
řepkový/repkový, kokosový, slunečnicový/slnečnicový, olej z mikrobiologických zdrojů/zdrojov), maltodextrin, karubin/karobová guma (3,4 %),
uhličitan vápenatý, rybí olej, kyselina L-askorbová, cholin chlorid, taurin,
sójový lecitin, L-askorban sodný, síran železnatý, inositol, síran
zinečnatý/zinočnatý, DL-α-tokoferyl acetát, sodná sůl/soľ uridin
5‘-monofosfátu, cytidin 5‘-monofosfát, L-cystein hydrochlorid,
adenosin/adenozín 5‘-monofosfát, sodná sůl/soľ inosin 5‘-monofosfátu,
nikotinamid, sodná sůl/soľ guanosin/guanozín 5‘-monofosfátu,
D-pantothenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová/
pteroylmonoglutámová (kyselina listová), síran měďnatý/ meďnatý,
retinyl palmitát, DL-α-tokoferol, D-biotin, thiamin hydrochlorid,
cholekalciferol, kyanokobalamin, pyridoxin hydrochlorid, síran
manganatý/mangánatý, jodid draselný, fytomenadion, seleničitan sodný.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
(pokud dětský lékař neurčí jinak)
ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE
(pokiaľ detský lekár neurčí inak)

Věk kojence
Vek dojčaťa
6–8 měsíců/mesiacov
8–10 měsíců/mesiacov
10–12 měsíců/mesiacov

NÁVOD NA PŘÍPRAVU VÝŽIVY: 1. Umyjte si ruce a vysterilizujte všechno
používané nádobí. | 2. Převařte kojeneckou vodu, nechte ji vychladnout
cca na 40 °C. | 3. Vodu vlijte do vysterilizované láhve. Nepoužívejte
opakovaně převařenou vodu. | 4. Prášek do vody přidejte pomocí
přiložené odměrky. Prášek v odměrce nestlačujte. Příliš velké odchylky od
doporučených dávek mohou mít škodlivé následky. | 5. Uzavřete láhev
a důkladně ji protřepte (min. 10 vteřin), než se prášek rozpustí. Vyčkejte
7 minut, než mléko zhoustne. Sejměte víčko a nahraďte jej sterilní
savičkou. Savička bude potřebovat větší otvor. | 6. Ověřte teplotu mléčné
směsi kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a podávejte.
NÁVOD NA PRÍPRAVU VÝŽIVY: 1. Umyte si ruky a vysterilizujte všetko
náčinie, ktoré budete používať. | 2. Vodu určenú pre dojčatá prevarte
a nechajte ju vychladnúť na cca 40 °C. | 3. Vodu vlejte do vysterilizovanej
fľaše. Nepoužívajte opakovane prevarenú vodu. | 4. Do vody pridajte
prášok pomocou priloženej odmerky. Prášok v odmerke nestláčajte. Príliš
veľké odchýlky od odporúčaných dávok môžu mať škodlivé následky. |
5. Uzatvorte fľašu a dôkladne ju pretrepte (min. 10 sekúnd), kým sa
prášok nerozpustí. Počkajte 7 minút, kým mlieko nezhustne. Snímte
viečko a nahraďte ho sterilným cumlíkom. Cumlík bude potrebovať väčší
otvor. | 6. Overte teplotu mliečnej zmesi kvapnutím na vnútornú stranu
zápästia a ihneď podávajte.

Experti na výživu v raném věku

Pro
inspirováno
vědou o nutričním
programování

Při ublinkávání
Pri grckaní

UCHOVÁVÁNÍ: Po každém použití obal pečlivě uzavřete. Uchovávejte
na suchém a chladném místě (ne v ledničce). Nevkládejte dovnitř
vlhkou odměrku. Spotřebujte do 1 měsíce od otevření.
UCHOVÁVANIE: Po každom použití obal starostlivo uzatvorte.
Uchovávajte na suchom a chladnom mieste (nie v chladničke).
Nevkladajte dovnútra vlhkú odmerku. Spotrebujte do 1 mesiaca
po otvorení.
Příprava/Príprava 1 dávky
1 dávka
Odměrek
mléka/mlieka
Voda
Odmeriek
266 ml
240 ml
8
266 ml
240 ml
8
266 ml
240 ml
8

Dávek na den
Dávok na deň
4
3
2–3

100 ml Nutrilonu 2 AR = 90 ml převařené/prevarenej vody + 3 zarovnané odměrky/odmerky = 285 kJ (68 kcal).
1 zarovnaná odměrka/odmerka = 4,7 g sušeného přípravku/prípravku. Používejte pouze originální odměrku. Používajte iba originálnu odmerku.

400 g
AR
DIETNÍ POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKARSKÉ
ÚCELY V PRÁŠKU / DIETETICKÁ POTRAVINA
NA OSOBITNÉ MEDICÍNSKE ÚCELY V PRÁŠKU
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Nutrilon 2 AR je určen k dietnímu postupu při
výživě kojenců, kteří ublinkávají. Je účinný při
ublinkávání díky obsahu speciální přírodní složky –
karubinu. Karubin zahušťuje obsah žaludku, a tak
snižuje výskyt ublinkávání. Veškeré živiny ze stravy
díky tomu zůstávají v trávicím ústrojí. Účinky byly
prokázány v klinických studiích.

Nutrilon 2 AR je určený pre diétny režim pri výžive
dojčiat, ktoré grckajú. Je účinný pri grckaní vďaka
obsahu špeciálnej prírodnej zložky – karobovej
gumy. Karobová guma zahusťuje obsah žalúdka,
a tak znižuje výskyt grckania. Všetky živiny zo stravy
vďaka tomu zostávajú v tráviacom ústrojenstve.
Účinky boli klinicky preukázané.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kojení je nejlepší způsob
výživy kojenců. Nutrilon 2 AR je určený pro zvláštní
výživu kojenců starších 6 měsíců. Má být pouze
součástí smíšené stravy a nemá se používat jako
náhrada mateřského mléka během prvních 6 měsíců
života. Není vhodný jako jediný zdroj výživy.
Dohlédněte na hygienu ústní dutiny v období růstu
prvních zoubků, především před spaním. Při zavádění
příkrmů se řiďte doporučením lékaře v závislosti na
individuálním vývoji kojence. Používejte jen pod
lékařským dohledem. Připravenou stravu spotřebujte
do 2 hodin. Nespotřebovanou stravu zlikvidujte.
Neohřívejte v mikrovlnné troubě, může dojít k opaření
dítěte. Nikdy nepřidávejte do výživy více odměrek, než
je stanoveno, ani cokoliv jiného. Pro zdraví kojenců
je důležité důsledně dodržovat návod na přípravu
i uvedená doporučení.
MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST DO: viz dno plechovky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dojčenie je najlepší spôsob
výživy dojčiat. Nutrilon 2 AR je určený na výživu dojčiat
starších ako 6 mesiacov, iba ako súčasť zmiešanej
stravy. Nemá sa používať ako náhrada materského
mlieka počas prvých 6 mesiacov života. Nie je vhodný
ako jediný zdroj výživy. Dohliadnite na hygienu prvých
zúbkov, predovšetkým pred spaním. Rozhodnutie
o začatí podávania príkrmov by sa malo prijímať
iba na základe odporúčaní lekára v závislosti od
individuálneho rastu a vývoja dojčaťa. Výrobok je
možné používať len pod dohľadom lekára. Pripravenú
stravu spotrebujte do 2 hodín. Nespotrebovanú stravu
zlikvidujte. Nezohrievajte v mikrovlnnej rúre, môže dôjsť
k obareniu dieťaťa. Nikdy nepridávajte do výživy viac
odmeriek, ako je stanovené, ani čokoľvek iné. Pre
zdravie dojčiat je dôležité dôsledne dodržiavať návod
na prípravu aj uvedené odporúčania.
MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ DO: pozrite dno plechovky.

800-110-000

PORAĎTE SE
S NÁMI!
VOLEJTE ZDARMA www.profuturaprogram.cz

NL
Vyrobeno v Nizozemsku.
Vyrobené v Holandsku. Z0041
EG
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.

0800-601-600

PORAĎTE SA
S NAMI!

www.profuturaprogram.sk VOLAJTE ZADARMO

Baleno v ochranné atmosféře.
Balené v ochrannej atmosfére.
Skladujte v suchu
a chladu/chlade (< 25 °C).
PDS: 0123130-01-0002

