
Segíti az anyatejjel táplált csecsemőkéhez  jobban 
hasonló székelési mintázat kialakulását1

25%-kal csökkenti a sírás napi mennyiségét2

HMO inspirálta  
scGOS/lcFOS

Fermentáció

Milupa Szenzitív 600 G Speciális – gyógyászati 
célra szánt – tápszer

Térítési díj: 1697 Ft
TB támogatással írható: 0 - 3 éves korig

Csökkenti a gázképződést és a puffadást3

2 innováció 1 termékben

Enyhe emésztési problémák esetén

Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére. A Numil Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek szóló szakmai tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a jelen kiadványban ismertetett termékek címkeszövege. 
Fontos figyelmeztetés! Az anyatej a legjobb a csecsemő számára, 6 hónapos korig a kizárólagos szoptatás a legideálisabb táplálási mód. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, az anyatej-helyettesítő tápszert a gyermekorvos utasítása szerint és ellenőrzése 
mellett ajánlott alkalmazni. A termék a nem szoptatott csecsemők számára azok születésétől kezdve megfelelő és 6 hónapos korig kizárólagos táplálékként adható. A termék alkalmazása előtt annak megfelelő elkészítésére, tárolására és megsemmisítésre vonatkozó információk érdekében olvassa el a termék 
címkéjét. Ne térjen el a címke szerinti használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba fejlődésében. A jelen kiadványban ismertetett speciális –gyógyászati célra szánt – tápszerek csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazhatóak, gyermekek elől elzárva tartandó!

Milupa Szenzitív 600 g: Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár*: 2263 Ft, Támogatás mértéke (25%):566 Ft, Térítési díj: 1697 Ft *Forrás:www.neak.gov.hu, Publikus gyógyszertörzs (PUPHA), érvényesség kezdete: 2020. május 1.
1 A. R. Herrera et al: The combination of scGOS/lcFOS and fermented infant formula softens stools of infants compared to unfermented infant formula without scGOS/lcFOS J Pediatr Gastroenterol Nutr, Volume 61. Number 4. 516-17. 2015. 
2 Y Vandenplas, et al. Partly fermented infant formula combined with scGOS/lcFOS shows a reduction in daily average crying duration in healthy term infants Eur J Pediatr 175;1393-1880. 2016. doi:10.1007/s00431-016-2785-8.
3 P. Roy et al: Benefits of a thickened infant formula with lactase activity in the management of benign digestive disorders in newborns Arch Pédiatr Volume 11, Issue 12, December 2004, Pages 1546-1554 https://doi.org/10.1016/j.arcped.2004.10.001

Promóciós kód: PEADMSZ20HCPPEAD28HU lezárás dátuma: 2020.05.20.


