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Alfaré HALE Neutral 400g CZ-SK
329 x 133,8 mm
TD511717 – ZPCK 43785327-2044
12317700
ACS017
3PO 400g/450g – V12.2017
Magenta
Yellow
P 1375 C
P 280 C
P 313 C
P 430 C
DIN Pro – Parisine Plus – Times
6.68 pts – Height: 1.2 mm (E.U. Ready)
NUNSPEET
BOKHORST
Diadeis Suisse S.A. – DO-19-E1056 – 03.04.2019
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329 mm – Total Length
309 mm – Text area Length

Pri príprave potravy používajte iba prevarenú pitnú
vodu vhodnú pre dojčatá. Vaše dieťa môže ochorieť
z neprevarenej vody, z nevyvareného vybavenia na
kŕmenie, z nesprávne nariedenej výživy, alebo
nesprávneho skladovania výrobku.

Kojení je během prvních měsíců života dítěte
nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost
před výrobky náhradní kojenecké výživy. Musí být
podáváno na základě doporučení lékaře nebo
kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy.
Nutričně kompletní potravina. Potravina je vhodná
jako jediný zdroj výživy od narození nebo jako
součást smíšené stravy od ukončeného 6. měsíce.
Kontraindikace: galaktosemie, glukózo-galaktózová
malabsorpce.

Dojčenie je počas prvých mesiacov života pre dieťa
najlepší spôsob výživy, preto mu dávame prednosť
pred výrobkami dojčenskej výživy. Musí byť
podávané na základe odporúčania lekára alebo
kvalifikovaného odborníka v oblasti klinickej výživy.
Výživovo kompletná potravina. Potravina je vhodná
na používanie ako jediný zdroj výživy od narodenia
alebo ako súčasť zmiešanej stavy od ukončeného
6. mesiaca.
Kontraindikácie: galaktosémia, glukózo-galaktózová malabsorpcia.

Důležitá upozornění

Složení

maltodextrin, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový,
kokosový), hydrolyzované bílkoviny mléčné
syrovátky, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem,
bramborový škrob, minerální látky (glycerofosforečnan vápenatý, draselné soli kyseliny fosforečné,
chlorid hořečnatý, chlorid sodný, chlorid vápenatý,
síran železnatý, chlorid draselný, síran zinečnatý,
síran měďnatý, jodid draselný, síran manganatý,
selenan sodný), emulgátor (E 472c), olej z Crypthecodinium cohnii (DHA), olej z Mortierella alpina (ARA),
cholin bitartát, regulátor kyselosti (E 330), vitamíny
(C, E, niacin, kyselina pantothenová, riboflavin, A,
thiamin, B6, kyselina listová, K, D, biotin, B12),
aminokyseliny (L-arginin, L-histidin), taurin,
inositol, nukleotidy (cytidin- 5´-monofosforečná
kyselina, sodné soli uridin- 5’-fosforečné kyseliny,
adenosin-5'-fosforečná kyselina, sodné soli
guanosin-5’-fosforečné kyseliny), L-karnitin. Bez
laktózy. Baleno v ochranné atmosféře.
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě a spotřebujte
do 3 týdnů od otevření.
Potravina pro zvláštní lékařské účely. Od narození.

Zloženie
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Glue area (12mm)
Free of Ink and Varnish

Instantní výživa pro kojence
pro řízenou dietní výživu při
potravinových alergiích/
intolerancích a
gastrointestinálních
onemocněních.

maltodextrín, rastlinné oleje (slnečnicový, repkový,
kokosový), hydrolyzované bielkoviny mliečnej
srvátky, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom,
zemiakový škrob, minerálne látky (glycerofosforečnan vápenatý, draselé soli kyseliny ortofosforečnej,
chlorid horečnatý, chlorid sodný, chlorid vápenatý,
síran železnatý, chlorid draselný, síran zinočnatý,
síran meďnatý, jodid draselný, síran mangánatý,
selénan sodný), emulgátor (E 472c), olej z Crypthecodinium cohnii (DHA), olej Mortierella alpina (ARA),
cholín dvojvínan, regulátor kyslosti (E 330), vitamíny
(C, E, niacín, kyselina pantoténová, riboflavin, A,
thiamin, B6, kyselina listová, K, D, biotín, B12),
aminokyseliny (L-arginín, L-histidín), taurín, inozitol,
nukleotidy (kyselina cytidín-5´-monofosforečná,
sodné soli kyseliny uridín-5´-fosforečnej, kyselina
adenozín-5´-fosforečná, sodné soli kyseliny
guanozín-5´-fosforečnej), L-karnitín. Bez laktózy.
Balené v ochrannej atmosfére.
Skladujte v suchu pri izbovej teplote a spotrebujte
do 3 týždňov od otvorenia.
Potraviny na osobitné lekárske účely. Od narodenia.

Výrobce / Výrobca: Nestlé Netherland B.V., Laan 110, 8071 JC Nunspeet, Nizozemí / Holandsko.
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JEDNODUCHÉ ULOŽENIE
ODMERKY

Dôležité upozornenie

Distributor: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, Česká republika.
www.nestlehealthscience.cz – Tel.: 800 135 135
Distribútor: Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika.
www.nestlehealthscience.sk – Tel. 0800 135 135
ACS017 – 43785327-2044 – TD511717

JEDNODUCHÉ ULOŽENÍ
ODMĚRKY

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Instantná výživa dojčiat na
diétny režim pri potravinových
alergiách/intoleranciách
a gastrointestinálnych
ochoreniach.

400 g
Hypoalergenní, semielementární
kojenecká výživa
Hypoalergénna, semielementárna
dojčenská výživa

MCT

S MCT tuky*
S MCT tukmi*

LACTOSE

* triglyceridy se středně dlouhým řetězcem / triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

Bez laktózy

UPOZORNĚNÍ: Připravujte vždy jen jednu dávku. Dodržujte
přesně návod k přípravě. Krmte ihned po přípravě. Nespotřebovanou porci neuchovávejte, obsah zlikvidujte. Během
krmení držte dítě vždy v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu,
jinak může dojít ke vdechnutí výživy a zalknutí.
UPOZORNENIE: Pripravujte vždy len jednu dávku. Dodržujte presne
návod na prípravu. Kŕmte ihneď po príprave. Nespotrebovanú porciu
neuschovávajte, obsah zlikvidujte. Počas kŕmenia držte dieťa
vždy v náručí. Nenechajte dieťa bez dohľadu, inak sa môže stať, že
vdýchne výživu a dôjde k zaduseniu.

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE
Na 100 g prášku Na 100 ml2
Energie / Energia
kJ / kcal 2023 / 501
273 / 68
Tuky (45% kcal) z toho:
g
25
3,4
– nasycené mastné kyseliny /
g
12
1,6
nasýtené mastné kyseliny
– MCT tuky
g
9,9
1,3
– mononenasycené mastné kyseliny /
g
7,5
1,0
mononenasýtené mastné kyseliny
– polynenasycené mastné kyseliny /
g
4,3
0,58
polynenasýtené mastné kyseliny
Kyselina α-linolenová / Kyselina α-linolénová mg
440
59
Kyselina dokosahexaenová (DHA) /
mg
135
18
Kyselina dokozahexaénová (DHA)
Kyselina linolová
mg
3400
459
Kyselina arachidonová (ARA) /
mg
135
18
Kyselina arachidónová (ARA)
Sacharidy (44% kcal) z toho:
g
55
7,4
– cukry
g
2,0
0,27
– laktóza
g
<0,05
Vláknina (0% kcal)
g
0,0
0,0
Bílkoviny / Bielkoviny (11% kcal)
g
14,0
1,9
Sůl / Soľ
g
0,62
0,084

Množství na jedno krmení
Tabulka dávkování
Tabuľka dávkovania
Množstvo na jedno kŕmenie
Věk dítěte
Převařená voda (ml) Počet zarovnaných odměrek1
Vek dieťaťa
Prevarená voda (ml) Počet zarovnaných odmeriek1
1. – 2. týden / 1. – 2. týždeň
90
3
6
3. – 4. týden / 3. – 4. týždeň
120
4
5
2. měsíc / 2. mesiac
150
5
5
3. – 4. měsíc / 3. – 4. mesiac
180
6
5
5. – 6. měsíc / 5. – 6. mesiac
210
7
5
Od 5. (7.) měsíce**
210
7
3-4
Od 5. (7.) mesiaca**
Velikost odměrky: 4,5 g / Veľkosť odmerky: 4,5 g
1
Neměňte poměr prášku a vody. Používejte pouze přibalenou
odměrku. Nedávejte více ani méně prášku, než je uvedeno
v tabulce, jinak může dojít k dehydrataci nebo k podvýživě dítěte.
Nemeňte pomer prášku a vody. Používajte iba k baleniu priloženú
odmerku. Nedávajte viac ani menej prášku, než sa udáva v tabuľke,
inak môže dôjsť k dehydratácii, alebo podvýžive dieťaťa.

Minerální látky /
Minerálne látky
Sodík
Draslík
Chloridy
Vápník / Vápnik
Fosfor
Hořčík / Horčík
Železo
Zinek / Zinok
Měď / Meď
Mangan / Mangán
Selen / Selén
Jód

Minimální trvanlivost do (EXP): viz dno plechovky.
Minimálna trvanlivosť do (EXP): pozri dno plechovky.

Osmolarita: 180 mOsm/l
Osmolalita: 200 mOsm/kg

100 g 100 ml2 Vitamíny
mg 250
mg 620
mg 450
mg 530
mg 350
mg 60
mg 5,0
mg 5,0
mg 0,43
mg 0,068
µg 26
µg 122

Další živiny / Ďalšie živiny
Taurin / Taurín
mg
** Přechod na jiný druh kojenecké výživy nebo nemléčného L-karnitin / L-karnitín mg
Cholin / Cholín
mg
příkrmu konzultujte se svým dětským lékařem.
Inositol / Inozitol
mg
Prechod na iný druh dojčenskej výživy, ako aj zavedenie nemliečneho
Nukleotidy
mg
príkrmu konzultujte so svojím detským lekárom.

40
8,5
145
35
15

34
84
61
71
47
8,1
0,68
0,68
0,058
0,0092
3,5
16
5,4
1,15
20
4,7
2,0

A
D
E
K
C
Thiamin / B1
Riboflavin / B2
Niacin / Niacín

100 g 100 ml2

µg 500 68
µg 12
1,6
mg 11
1,5
µg 45
6,1
mg 80
11
mg 0,51 0,069
mg 1,0 0,13
mg 7,0 0,94
mg NE 13
1,8
B6
mg 0,40 0,054
Kyselina listová µg 75
10
Folát
µg DFE 125 17
B12
µg 1,4 0,19
Biotin / Biotín
µg 12
1,6
Kyselina pantothenová / mg 3,3 0,45
Kyselina pantoténová
2
100 ml připravené/pripravenej výživy
= 13,5 g prášku + 90 ml vody
NE = Niacin Ekvivalent /
Niacín Ekvivalent
DFE = Ekvivalent folátu /
Folátový ekvivalent
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124,8 mm – Text area Width

133,8 mm – Total Width

GLUED AREA

TD511717 – 43785327-2044 – ACS017

Před přípravou kojenecké výživy si
důkladně umyjte ruce. / Pred prípravou
dojčenskej výživy si dôkladne umyte ruky.
Láhev, uzávěr, savičku a další příslušenství řádně vymyjte, aby uvnitř nezůstaly
zbytky výživy. / Fľašku, uzáver, cumlík
a ďalšie príslušenstvo dôkladne umyte, aby
v nich nezostali zvyšky výživy.
Vyvářejte po dobu 5 minut. Nádobu během
vyváření ponechte až do vyjmutí lahvičky
uzavřenou. / Vyvárajte 5 minút. Nádobku na
vyváranie nechajte prikrytú, kým fľašku
nevyberiete.
Pět minut povařte pitnou vodu vhodnou
pro kojence a nechte ochladit na teplotu
přibližně 37 °C a méně. / Päť minút prevárajte pitnú vodu vhodnú pre dojčatá
a nechajte ochladnúť na teplotu približne
37 °C a menej.
Přesné množství vlažné převařené vody
(viz tabulka) nalijte do vyvařené lahvičky.
Presné množstvo vlažnej prevarenej vody
(pozri tabuľku) vlejte do vyvarenej fľašky.
Přiloženou odměrkou odměřte potřebné
množství přášku (viz tabulka) a nasypte je
do lahvičky. Odměrka musí být vždy
zarovnaná. / Priloženou odmerkou odoberte
potrebné množstvo prášku (pozri tabuľku)
a vsypte do fľašky. Odmerka musí byť vždy
zarovnaná.
Důkladně protřepte až do úplného rozpuštění prášku. / Dôkladne potrepte až do
úplného rozpustenia prášku.
Po každém použití plechovku důkladně
uzavřete a skladujte v suchu při pokojové
teplotě. / Po každom použití plechovku
dôkladne uzatvorte a skladujte v suchu pri
izbovej teplote.

Při přípravě stravy používejte pouze převařenou
pitnou vodu vhodnou pro kojence. Vaše dítě může
onemocnět z nepřevařené vody, z nevyvařeného
vybavení ke krmení, z nesprávně naředěné výživy či
nesprávného uchovávání výrobku.

Počet krmení za den
Počet kŕmení za deň

Návod na přípravu
Návod na prípravu
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