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Humana AR proszek, 400g (KRÓTKA DATA do 2022-06-16)
 

Cena: 3,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g

Postać prosz.

Producent HUMANA POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Humana AR
żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego i
ulewań.

Od urodzenia
Humana AR jest przeznaczona do postępowania dietetycznego u niemowląt z podwyższoną tendencją do ulewań i/lub refluksem
żołądkowo-przełykowym. Humana AR jest odpowiednia dla niemowląt od urodzenia i może być stosowana jako jedyne źródło
pożywienia do 6. miesiąca życia. Powyżej 6. miesiąca życia powinna stanowić tylko część zróżnicowanej diety.

Cofanie się treści żołądkowej do przełyku określane jest refluksem żołądkowo-przełykowym (GERD) i może prowadzić do występowania
ulewań. Oprócz zagęszczania pomam pkarmu pomocne może być karmienie częściej, ale mniejszymi porcjami oraz w bardziej
wypionowanej pozycji.
• zagęszczona formuła – używamy specjalnej skrobi kukurydzianej, która pęcznieje w płynie i zagęszcza pokarm, zmniejszając w ten
sposób podatność na cofanie się treści z żołądka
• lepkość w jelitach – Humana AR jest kompletną formułą ze skrobią oraz wysoką zawartością kazeiny, które zmieniają swoją strukturę
w żołądku i nadają naturalną lepkość mleku
• łatwa do użycia – Humana AR to zagęszczona formuła do żywienia, której zbilansowana kompozycja utrzymuje płynną konsystencję i
jest łatwa do picia.
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Odtłuszczone mleko w proszku, laktoza, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy), skrobia, tłuszcz z ziaren palmowych, olej
rybi, dwuwinian choliny, chlorek sodu, olej z Mortierella alpina, L-tryptofan, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, L-cystyna, Inozytol,
chlorek potasu, cytrynian potasu, tauryna, tlenek magnezu, siarczan żelaza, L-karnityna, siarczan cynku, niacyna, kwas pantotenowy,
witamina E, witamina C, tiamina, siarczan miedzi, ryboflawina, witamina B6, witamina D, witamina A, kwas foliowy, jodan potasu,
siarczan manganu, witamina K, selenian sodu, biotyna, witamina B12.

Wyprodukowano w Niemczech

Humana GmbH
26911 Brake, Germany

Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce

Humana Poland sp. z o.o.
Plac Konesera 6 lokal B3
03-736 Warszawa

400g (ok. 30 porcji po 100 ml)
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