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PDS: 0129464-02-0002

Származási hely: Lengyelország
Forgalmazza: NUMIL Kft.
1135 Budapest, Róbert K. krt. 82-84.

Tápanyagok 100 g 100 ml 13,5%-os
    tápszerpor tápszeroldat
Energia 2045 kJ / 488 kcal 275 kJ / 66 kcal
Zsír 25,1 g 3,4 g
 ebből telített zsírsav 10,3 g 1,4 g
 egyszeresen telítetlen zsírsav 9,5 g 1,3 g
 többszörösen telítetlen zsírsav 4,1 g 0,6 g
    linolsav 3,36 g 0,454 g
    α-linolénsav 0,622 g 0,084 g
Szénhidrát 53,7 g 7,3 g
 ebből cukrok 53,3 g 7,2 g
    glükóz 1,7 g 0,2 g
    laktóz 51,1 g 6,9 g
Élelmi rost 4,2 g 0,6 g
Fehérje 9,8 g 1,3 g
 tejsavó fehérje 4,9 g 0,7 g
 kazein 4,9 g 0,7 g
Só 0,34 g 0,045 g
Vitaminok
A-vitamin (RE) 391 μg 53 μg
D-vitamin 8,7 μg 1,2 μg
E-vitamin (TE) 8,1 mg 1,1 mg
K-vitamin 38 μg 5,1 μg
C-vitamin 68 mg 9,2 mg
B1-vitamin 0,37 mg 0,05 mg
B2-vitamin 0,83 mg 0,11 mg
Niacin 3,2 mg 0,43 mg
B6-vitamin 0,26 mg 0,04 mg
Folsav 96 μg 13 μg
B12-vitamin 1,3 μg 0,18 μg
Biotin 12 μg 1,6 μg
Pantoténsav 2,39 mg 0,32 mg
Ásványi anyagok
Nátrium 134 mg 18 mg
Kálium 490 mg 66 mg
Klorid 290 mg 39 mg
Kalcium 335 mg 45 mg
Foszfor 239 mg 32 mg
Magnézium 38 mg 5,1 mg 
Vas 3,9 mg 0,52 mg
Cink 3,6 mg 0,49 mg
Réz 0,3 mg 0,04 mg
Mangán 0,05 mg 0,01 mg
Fluorid ≤ 0,02 mg ≤ 0,003 mg
Szelén 11 μg 1,5 μg
Jód 89 μg 12 μg
Nukleotidok 
Citidin-5-monofoszfát 8,1 mg 1,1 mg
Uridin-5-monofoszfát 5,7 mg 0,77 mg
Adenozin-5-monofoszfát 4,9 mg 0,67 mg
Guanozin-5-monofoszfát 1,7 mg 0,23 mg
Inozin-5-monofoszfát 3,3 mg 0,45 mg
Egyéb
L-karnitin 9,6 mg 1,3 mg
Kolin 73 mg 9,9 mg
Inozitol 27 mg 3,7 mg
Taurin 39 mg 5,3 mg

Galakto- és frukto-oligoszacharidok (scGOS/lcFOS): 0,8 g/100 ml 

Összetevők:
Sovány tejpor, növényi olajok (pálma-, repce-, kókusz-, napraforgó-, 
egysejtű olajok), laktóz (tejből), demineralizált savófehérje (tejből),  
galakto-oligoszacharid (tejből), nem demineralizált savófehérje 
(tejből), savófehérje koncentrátum (tejből), frukto-oligoszacharid, 
halolaj, emulgeálószer (szójalecitin), kalcium-karbonát, trikálium- 
citrát, magnézium-klorid, aszkorbinsav, citromsav, taurin, kálium- 
klorid, nátrium-L-aszkorbát, kolin-klorid, nátrium-hidroxid, kalcium- 
hidroxid, DL-alfa tokoferol-acetát, vas-szulfát, nikotinamid, L-tripto- 
fán, �tomenadion, cink-szulfát, kolekalciferol, retinil-acetát, uridin- 
5-monofoszfát nátrium sója, citidin-5-monofoszfát, kolin-citrát, ino- 
zitol, aszkorbil-palmitát, adenozin-5-monofoszfát, inozin-5-mono- 
foszfát nátrium sója, kalcium D-pantotenát, guanozin-5-monofoszfát 
nátrium sója, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, cianokoba- 
lamin, pteroilmonoglutaminsav, réz-szulfát, ribo�avin, D-biotin, 
retinil-palmitát, DL-alfa-tokoferol, mangán-szulfát, kálium-jodid, 
nátrium-szelenit. Tejet, szóját, halat tartalmaz.

Életkor Ivóvíz Adagoló Kész Napi ajánlott tejalapú
 (ml) kanalak száma tápszer étkezések száma*

0-14 nap 60 2 ≈ 67 ml 7
2-4 hét 90 3 ≈ 100 ml 6 
1-2 hónap 120 4 ≈  130 ml 6
3-6 hónap 120 4 ≈  130 ml 5-6 

A Milupa Szenzitív tápszer standard hígítása: 
 3 adagolókanál (13,5 g) + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer
1 lesimított adagolókanál: ≈ 4,5 g tápszerpor
1 doboz Milupa Szenzitív tápszerporból 4,44 l tápszer készíthető el. 
 *A Milupa Szenzitív tápszer napi mennyiségét az életkor és a testsúly
�gyelembevételével a kezelőorvos állapítja meg.

Adagolási javaslat:

A tápszer elkészítése:
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Moss kezet és fertőtlenítsd a cumisüveget
és cumit, vagy az itatópoharat és egy kanalat 
forrásban lévő vízben.

Forrald fel a megfelelő mennyiségű vizet,
majd hűtsd le kb. 40 °C-ra.

Öntsd a felforralt és lehűtött víz 2/3-át
a cumisüvegbe.

Kizárólag a dobozban található adagolókanalat 
használd! A mérésnél mindig simítsd le késsel
az adagolókanálban lévő tápszerport.

Öntsd hozzá a maradék vizet, zárd le a cumis- 
üveget, majd óvatosan rázd össze újra. Itató-
pohár esetén, tedd a tápszerport az itatópohárba, 
kevés vízzel keverd csomómentesre, majd öntsd 
hozzá a maradék vizet, és jól keverd el.

Ellenőrizd a tápszeroldat hőmérsékletét (kb. 37 °C).

A fertőtlenített cumisüvegbe vagy itatópohárba 
mérd ki a tápszerport (az adagolási táblázat 
szerint) és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig).

600 g ℮600 g ℮

Nettó tömeg: 600 g (1x600 g)600 g (1x600 g)

Minőségét megőrzi (nap/hónap/év)
a doboz alján feltüntetett időpontig:

Szenzitív
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Védőgázas csomagolásban.
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.

Fontos figyelmeztetés:
– A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. 
– A Milupa Szenzitív csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Az orvosi előírástól, vagy a használati utasítástól eltérő alkalmazása
 zavart okozhat a csecsemő fejlődésében. 
– A helytelen elkészítési mód, a nem ivóvíz minőségű víz használata, vagy az előírástól eltérő hígítás a csecsemő egészségét veszélyeztetheti.
– A Milupa Szenzitív speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer, 6 hónapos korig kizárólagos táplálékként is alkalmazható, ezt
 követően vegyes táplálékkal kiegészítve, tejtáplálékként használható.
– A tápszer parenterálisan nem alkalmazható.  
– A tápszer gyermekektől elzárva tartandó.

Hasznos tanácsok a biztonságos használathoz:
– A tápszert minden étkezéshez frissen készítsd el, és babád fogyassza el egy órán belül. Ne használj fel megmaradt tápszeroldatot.
– Védőgázas csomagolásban. Felbontás után a zacskót jól lezárva szárazon, szobahőmérsékleten tárold, ne tedd hűtőszekrénybe!
– A doboz tartalmát felbontás után 4 héten belül használd fel.
– Etetés után fontos a baba fogainak ápolása már az első fogak megjelenésétől, különösképpen az utolsó étkezés után.
– A tápszeres üveget nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni. A mikrohullámok különböző elnyelődése miatt a tápszer
 egyenlőtlenül melegszik fel.

A Milupa Szenzitív részlegesen fermentált tápszert tartalmaz. A fermentáció során az alap- 
anyagokhoz B. breve és S. thermophilus baktériumokat adunk, melynek hatására a tejfehérje 
szerkezete a tejsavas erjedés hatására megváltozik. A tápszert fermentáltságának köszönhetően 
javasoljuk hasfájásra, pu�adásra, szorulásra hajlamos csecsemőknek.

Alkalmazási terület: a Milupa Szenzitív tápszer a tejfehérje lebontásával kapcsolatos enyhe 
emésztési nehézségek esetén (hasfájás, pu�adás, szorulás) javasolt.

06 80 33 12 33
Ingyenes Tanácsadás

 www.milupa.hu 
milupa@milupa.hu 

A Lacto�dus TM + formula magában foglalja a fermentációs eljárást,
valamint oligoszacharidok (scGOS és lcFOS) hozzáadását.
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