Milupa 2 tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszer 6 hó+ 600 g
Tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszer
6 Hó (Ajánlott)
Laktóz (tejből),Sovány tejpor,Növényi olajok (pálma-, repce-, kókusz-, napraforgó olajok),Galaktooligoszacharid (tejből),Demineralizált savófehérje (tejből),Frukto-oligoszacharidok,Kalciumfoszfát,Emulgeálószer (szójalecitin),Kalcium-karbonát,Kálium-citrát,Nátrium-citrát,Laszkorbinsav,Kolin-klorid,Kálium-klorid,Taurin,Nátrium-L-aszkorbát,L-izoleucin,Vasszulfát,Magnézium-klorid,L-triptofán,Inozitol,Cink-szulfát,Uridin-5-monofoszfát nátrium sója,Citidin5-monofoszfát,DL-alfa-tokoferil-acetát,Adenozin-5-monofoszfát,Inozin-5-monofoszfát nátrium
sója,Kalcium-D-pantotenát,Réz-szulfát,Retinil-palmitát,DL-alfa-tokoferol,Kolekalciferol,Tiaminhidroklorid,Piridoxin-hidroklorid,Pteroilmonoglutaminsav,Kálium-jodid,Riboflavin,Mangánszulfát,Fitomenadion,Nátrium-szelenit,D-biotin,Cianokobalamin
100 g tápszerpor: Energia : 1945 kJ / 465 kcal, Zsírok : 20,4 g, ebből telített zsírsav: 8,4 g,
egyszeresen telítetlen zsírsav: 7,8 g, többszörösen telítetlen zsírsav: 3,3 g, linolénsav: 2,77 g, αlinolénsav: 0,51 g, Szénhidrátok: 59,2 g, ebből cukrok: 58,7 g, glükóz: 1,6 g, laktóz: 56,6 g,
poliszacharidok: 0,3 g, Élelmi rost : 3,8 g, Fehérje : 9,3 g, ebből tejsavó fehérje: 2,6 g, kazein: 6,6 g,
Só : 0,31 g, Vitaminok: , A-vitamin : 446 µg, D-vitamin : 9,9 µg, E-vitamin (TE): 8 mg, K-vitamin : 40 µg,
C-vitamin : 65 mg, B1-vitamin: 0,38 mg, B2-vitamin: 0,66 mg, Niacin: 3,1 mg, B6-vitamin : 0,26 mg,
Folsav : 82 µg, B12-vitamin : 0,95 µg, Biotin : 10 µg, Pantoténsav : 2,36 mg, Ásványi anyagok: ,
Nátrium : 123 mg, Kálium : 510 mg, Klorid : 299 mg, Kalcium : 461 mg, Foszfor : 308 mg, Magnézium :
32 mg, Vas : 8,5 mg, Cink : 3,9 mg, Réz : 0,28 mg, Mangán : 0,05 mg, Fluor: ≤0,02 mg, Szelén : 11 µg,
Jód : 95 µg, Nukleotidok: 22 mg, Citidin-5-monofoszfát: 7,5 mg, Uridin-5-monofoszfát: 5,5 mg,
Adenozin-5-monofoszfát: 4,7 mg, Guanozin-5-monofoszfát: 1,6 mg, Inozin-5-monofoszfát: 3,1 mg,
Egyéb: , L-karnitin: 8,6 mg, Kolin: 68 mg, Inozitol: 26 mg, Taurin: 37 mg, Galakto- és fruktooligoszacharidok (scGOS/lcFOS): 0,8 g/100 ml:
100 ml tápszeroldat: Energia : 285 kJ / 68 kcal, Zsírok : 3 g, ebből telített zsírsav: 1,3 g, egyszeresen
telítetlen zsírsav: 1,1 g, többszörösen telítetlen zsírsav: 0,5 g, linolénsav: 0,41 g, α-linolénsav: 0,08 g,
Szénhidrátok: 8,7 g, ebből cukrok: 8,6 g, glükóz: 0,2 g, laktóz: 8,3 g, poliszacharidok: 0,04 g, Élelmi
rost : 0,6 g, Fehérje : 1,4 g, ebből tejsavó fehérje: 0,4 g, kazein: 1 g, Só : 0,07 g, Vitaminok: , Avitamin : 65 µg, D-vitamin : 1,5 µg, E-vitamin (TE): 1,2 mg, K-vitamin : 5,9 µg, C-vitamin : 9,5 mg, B1vitamin: 0,06 mg, B2-vitamin: 0,1 mg, Niacin: 0,45 mg, B6-vitamin : 0,04 mg, Folsav : 12 µg, B12vitamin : 0,14 µg, Biotin : 1,5 µg, Pantoténsav : 0,35 mg, Ásványi anyagok: , Nátrium : 18 mg, Kálium :
75 mg, Klorid : 44 mg, Kalcium : 67 mg, Foszfor : 45 mg, Magnézium : 4,7 mg, Vas : 1,2 mg, Cink : 0,57
mg, Réz : 0,04 mg, Mangán : 0,007 mg, Fluor: ≤=0,005 mg, Szelén : 1,6 µg, Jód : 14 µg, Nukleotidok:
3,3 mg, Citidin-5-monofoszfát: 1,1 mg, Uridin-5-monofoszfát: 0,8 mg, Adenozin-5-monofoszfát: 0,69
mg, Guanozin-5-monofoszfát: 0,24 mg, Inozin-5-monofoszfát: 0,46 mg, Egyéb: , L-karnitin: 1,3 mg,
Kolin: 9,9 mg, Inozitol: 3,8 mg, Taurin: 5,4 mg, Galakto- és frukto-oligoszacharidok (scGOS/lcFOS): 0,8
g/100 ml:
Szabadalmaztatott formula
Lactofidus™+
Egyedülálló fermentációs eljárás
scGOS/lcFOS
Omega-3, vas
D-vitamin
Tartalmaz Tej
Tartalmaz Szója

Szakmai ajánlások 6 hónapos korig tartó kizárólagos anyatejes táplálást javasolnak. Bár kisbabád 6
hónapos korában elkezdődik a hozzátáplálás, egyéves koráig még az anyatej adja étrendjének
jelentős részét. Amennyiben kisbabád táplálását bármilyen okból tápszerrel folytatod, a Milupa
tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszereivel továbbra is biztosíthatod számára a napi 5-8 dl tejalapú

táplálékot, ami az egészséges növekedéshez és fejlődéshez szükséges.
Milupa tápszer Lactofidus™+ formulával:
✔ különleges Lactofidus fermentációs eljárás
✔ oligoszacharid keverék (scGOS/lcFOS)
✔ vas, mely hozzájárul a kognitív képességek normál fejlődéséhez
✔ alfa-linolénsav (Omega-3 zsírsav), mely hozzájárul az agy és idegszövet fejlődéséhez
✔ D-vitamin, mely szükséges a normál növekedéshez és a csontok fejlődéséhez.A Milupa végigköveti
kisbabád táplálkozási igényeinek alakulását, és személyreszabott támogatást nyújt Neked a Milupa
Tanácsadáson keresztül.
Milupa Szép álmokat! Tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszer 600 g
Milupa Szép álmokat! Kekszes tejpép
Milupa Kakaós tejpép
Milupa 3 Tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszer 600 g
Védőgázas csomagolásban.
A tápszer elkészítése:
1. Moss kezet és fertőtlenítsd a cumisüveget és cumit, vagy az itatópoharat és egy kanalat forrásban
lévő vízben.
2. Forrald fel a megfelelő mennyiségű vizet, majd hűtsd le kb. 40°C-ra.
3. Öntsd a felforralt és lehűtött víz 2/3-át a cumisüvegbe.
4. Kizárólag a dobozban található adagolókanalat használd! A mérésnél mindig simítsd le késsel az
adagolókanálban lévő tápszerport.
5. A fertőtlenített cumisüvegbe vagy itatópohárba mérd ki a tápszerport (az adagolási táblázat
szerint) és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig).
6. Öntsd hozzá a maradék vizet, zárd le a cumisüveget, majd óvatosan rázd össze újra. Itatópohár
esetén, tedd a tápszerport az itatópohárba, kevés vízzel keverd csomómentesre, majd öntsd hozzá a
maradék vizet, és jól keverd el.
7. Ellenőrizd a tápszeroldat hőmérsékletét (kb. 37°C).
Adagolási javaslat:
Életkor: 6 hónap; Ivóvíz (ml): 150-180; Adagoló kanalak száma: 5-6; Kész tápszer: 170-200 ml; Napi
ajánlott tejalapú étkezések száma*: 4-6
Életkor: 7-8 hónap; Ivóvíz (ml): 180-210; Adagoló kanalak száma: 6-7; Kész tápszer: 200-230 ml; Napi
ajánlott tejalapú étkezések száma*: 3-4
A Milupa 2 tápszer standard hígítása:
3 adagolókanál (14,7 g) + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer
1 adagolókanál: ≈ 4,9 g tápszerpor
*Konzultálj védőnőddel vagy gyermekorvosoddal, hogy ettől a javaslattól mennyiben térj el, ha
szükséges.
Felbontást követően a doboz tartalmát 4 héten belül használd fel!
A tápszer gyermekektől elzárva tartandó!
A megbontott csomag száraz, hűvös helyen (<25°C, de nem hűtőben) tárolandó.
Szobahőmérsékletű, max. hőm °C: 25
Kiszerelés: 600 g
Egységek száma:
Doboz szélesség: 142
Doboz magasság: 195
Doboz mélység: 73

Bruttó tömeg: 665
Származási ország - Lengyelország
Numil Kft.
1135 Budapest
Róbert K. krt. 82-84.
Ingyenes Tanácsadás
06 80 33 12 33
milupa@milupa.hu
www.milupa.hu

