
1,0
kcal/ml

2,6 g
białka

/100 ml

336
mOsm/l

ARA/
DHA
1:1

*Oferta producenta nie zawiera smoczka. 

1 kcal
ml

DIETA
wysokoenergetyczna

DLA DZIECI
od urodzenia

butelka
DOPASOWANA 
do smoczka*

ŻYWIENIE
doustne

ŻYWIENIE
dojelitowe

90 ml



*
*W porównaniu do innych produktów przeznaczonych do interwencji żywieniowej niemowląt i małych dzieci ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Przed podjęciem decyzji o karmieniu dziecka Infasource skonsultuj się z lekarzem. Żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego. Dla dzieci od urodzenia. Dieta kompletna pod względem odżywczym. Do postepowania dietetycznego u niemowląt i małych dzieci ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym. Stosować pod kontrolą lekarza. Nieprzeznaczony do stosowania pozajelitowego. 1. Emond AM, Blair PS, Emmett PM, et al. 
Weight faltering in infancy and IQ levels at 8 years in the Avon longitudinal study of parents and children. Pediatrics 2007;120:e1051—8. 2. Kennedy, K, et al. Double-blind, randomized trial of a synthetic triacylglycerol in formula-fed term infants: effects on stoolbiochemistry, stool characteristics, and bone mineralization. Am J Clin 
Nutr. 1999; 70(5):920-7. 3. Wg Béghin L et al. Growth, stool consistency and bone mineral content in healthy term infants feds sn-2-palmitate-enriched starter infant formula: A randomized, double-blind, multicentre clinical trial. Clin Nutr, 2019, 38(3):1023-1030. 4. Miraglia Del Giudice M et al. Flavor, relative palatability and components 
of cow's milk hydrolysed formulas and amino acid-based formula. Ital J Pediatr.2015;41:42. 5. Abrams SA, et al. Calcium and zinc absorption fromlactose-containing and lactose-free infant formulas. 2002;76:442-6. 6. Francavilla et al. Effect of lactose on gut microbiota and metabolome of infants with cow's milk allergy. Pediatr Allergy 
Immunol. 2012;23(5):420-7. 7. Billeaud C et al. Gastric emptying in infants with or without gastro-oesphageal reflux according to the type of milk. Eur J Clin Nutr (1990) 44, 577-583. 8. Mihatsch, W.A., Franz, A.R., Hogel, J., et al. Hydrolyzed protein accelerates feeding advancement in very low birth weight infants. Pediatrics. 2002;110(6): 
1199-203. Materiał dla środowiska medycznego. Numer materiału PED/20.07/2021. Nestlé Polska S.A, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. Wszystkie znaki towarowe należą do Societe des Produits Nestlé S.A, Vevey, Szwajcaria.

Energia

Tłuszcz

DHA

Węglowodany

w tym laktoza

Osmolarność

Białko

Oleje roślinne, olej rybi i olej z Mortierella alpina

Wysokoenergetyczny

∙ Najwięcej DHA*
∙ Wspomaganie prawidłowego rozwoju układu nerwowego dziecka1

∙ Najwyższa zawartość laktozy* 
∙ Laktoza wpływa na poprawę smaku4, wchłaniania wapnia5, tworzenie mikrobioty jelitowej6 

∙ Tłuszcze strukturalne z kwasem palmitynowy w pozycji sn - 2 
   są wzorowane na mleku kobiecym. 
∙ Tak skonstruowane tłuszcze przyczyniają się do poprawy trawienia, wchłaniania, 
   mineralizacji kości i konsystencji stolca2,3.

Jedyny produkt zawierający białko w takiej postaci!*
∙ Poprawa wchłaniania i tolerancji żołądkowo - jelitowej7,8

∙ Poprawa konsystencji stolca7,8

∙ Szybsze osiągnięcie objętości docelowej karmienia dojelitowego
   (w porównaniu do mieszanki polimerycznej)7,8

∙ Poprawa opróżniania żołądka7,8

1,0 kcal/ml

5,5 g (50%E)

30 mg

10 g (40%E)

6,4 g

336 mOsm/l

∙ tłuszcze strukturalne 
   z kwasem 
   palmitynowym 
   w pozycji sn - 2 (41%)

∙ częściowo 
   hydrolizowane
   białko serwatkowe

2,6 g (10%E)

Infasource 
(na 100 ml)

Korzyści dla pacjenta

90 ml


