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Humana SL, bezmleczny preparat sojowy, 650g - DATA
WAŻNOŚCI 25-05-2022
 

Cena: 26,26 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 650 g

Postać prosz.

Producent HUMANA POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Jest specjalistyczną formułą dla niemowląt z nietolerancją mleka krowiego, w tym nietolerancją laktozy, galaktozemią i alergią na białko
mleka krowiego.
od urodzenia
1 opakowanie = 46 porcji po 100 ml

Humana SL jest specjalną formułą zawierającą izolat białka sojowego, która nadaje się szczególnie jako podstawa diety dla niemowląt z
nietolerancją mleka krowiego z powodu różnych zaburzeń.

Nie zawiera białka mleka krowiego:

galaktozemia jest schorzeniem, w którym zaburzony jest metabolizm galaktozy, w związku z tym przez całe życie wskazana jest dieta o
ograniczonej zawartości galaktozy. Galaktoza jest naturalnym składnikiem laktozy, dlatego odpowiednia dieta obejmuje unikanie
produktów mlecznych.

Nie zawiera laktozy:

nietolerancja laktozy może być spowodowana brakiem laktazy - enzymu, który bierze udział w trawieniu laktozy. Niedobór laktazy
powoduje powikłania żołądkowo-jelitowe po spożyciu produktu zawierającego laktozę. Wymiana laktozy na inne węglowodany
przyczynia się do poprawy powikłań żołądkowo-jelitowych oraz trawienia.
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Na bazie białka sojowego:

w przypadku alergii na białko mleka krowiego należy bezwzględnie unikać żywności zawierającej niezmodyfikowane białka mleka
zwierzęcego. Zaleca się specjalne formuły na bazie soi, jako alternatywną podstawę diety, oprócz formuł zhydrolizowanych lub opartych
na aminokwasach.

Dla specjalnych potrzeb żywieniowych

Humana SL jest specjalną formułą zawierającą izolat białka sojowego, która nadaje się szczególnie jako podstawa diety dla niemowląt z
nietolerancją mleka krowiego z powodu różnych zaburzeń.

 Wyprodukowano dla:

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