
Przewodnik żywieniowy od ponad 12 miesięcy
Ważna informacja: Karmienie piersią 
jest najkorzystniejsze dla dziecka. 
Mleko modyfikowane jest 
odpowiednim sposobem karmienia 
od pierwszego dnia życia, jeżeli 
dziecko nie jest karmione piersią. 
Zaleca się, aby przed zastosowaniem 
mleka modyfikowanego zasięgnąć 
porady lekarza. 

Wyłącznie dla pracowników ochrony 
zdrowia.

Wskazania:
Mleko następne Capricare® typu Junior to wzbogacony napój mleczny opracowany, 
aby dostarczać witaminy oraz składniki mineralne i odżywcze w celu uzupełnienia 
zróżnicowanej i zbalansowanej diety dzieci powyżej 12. miesiąca życia.
Mleko następne Capricare® typu Junior jest źródłem wapnia, fosforu i witaminy D 
potrzebnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Jest źródłem żelaza, 
które przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci.  

Przeciwwskazania:
• Nieodpowiednie w przypadku alergii na
 białko mleka krowiego  
• Nieodpowiednie w przypadku nietolerancji laktozy 
• Nieodpowiednie dla niemowląt z alergią na ryby 
• Nieodpowiednie dla wegetarian

Mleko następne typu 
Junior Capricare®

z mleka koziego

Przygotowanie 

Sterylizacja
Zawsze umyj ręce przed 
przygotowaniem mleka dla 
dziecka. Wysterylizuj wszystkie 
elementy kubka, gotując je lub 
korzystając z zatwierdzonego 
urządzenia do sterylizacji. 
Zagotuj świeżą wodę i 
pozostaw ją do ostudzenia 
(około 40°C). Wlej dokładnie 
odmierzoną ilość ostudzonej, 
przegotowanej wody (zapoznaj 
się z Tabelą karmienia) do 
wysterylizowanego kubka.

Odmierzenie
Jeśli korzystasz z miarki 
Capricare® delikatnie napełnij ją 
proszkiem i wyrównaj poziom. 
Nie ubijaj proszku i nie nabieraj 
czubatej miarki proszku. Dodaj 
wymaganą liczbę miarek do 
ostudzonej, przegotowanej 
wody.

Przygotowanie
Załóż wieczko na kubek. 
Potrząsaj energicznie butelką do 
całkowitego rozpuszczenia 
proszku.

Sprawdzenie
Sprawdź temperaturę mleka, 
wylewając kilka kropli na swój 
nadgarstek.

Przygotuj napój tuż przed 
karmieniem dziecka.

Przechowywanie
Zamkniętą puszkę przechowywać w 
chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu 
szczelnie zamknąć puszkę i przechowywać 
w chłodnym, suchym miejscu. Zużyć 
zawartość w ciągu 4 tygodni po otwarciu. 

3

Ponad 12 miesięcy 180 6 2

Liczba miarek
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Dobowa liczba
karmień

Przegotowana
woda (ml)

Wiek
(miesiące)



*Obliczono na podstawie następujących proporcji rozpuszczania: proszek (g) 4,3; woda (ml) 30; ilość proszku w 100 ml (g) 12,9

Składniki
Pasteryzowane pełne mleko kozie, laktoza (z mleka), mieszanka olejów roślinnych (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej 
rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), błonnik pokarmowy 
(oligofruktoza), sproszkowany olej rybny (źródło kwasu dokozaheksaenowego), pasteryzowane sproszkowane mleko kozie, sole 
mineralne (węglan wapnia, fosforan dwuwapniowy, wodorotlenek wapnia, siarczan żelaza, siarczan cynku), witaminy (kwas 
L-askorbinowy, cholekalcyferol, octan retinylu, cyjanokobalamina, ryboflawina).
Produkt zawiera 38% mleka koziego w suchej masie.

Wartość energetyczna  kJ  2100 270
  kcal  500 64
Tłuszcz, w tym g  26 3,3
 kwasy nasycone g  9,2 1,2
 jednonienasycone g  12 1,6
 wielonienasycone  g  3,9 0,5
 - kwas linolowy (omega 6)   g  3,1 0,4
 - kwas !-linolenowy (omega 3) mg  460 59
 - kwas dokozaheksaenowy (DHA) mg  120 15
Węglowodany, w tym g  55 7,1
 cukry (laktoza) g  55 7,1
Błonnik (oligofruktoza) g 2,0 0,3
Białko g  10,0 1,3
Sól g 0,25 0,03

  Jednostka W 100 g W 100 ml*
    

Składniki odżywcze

Witaminy
Witamina A µg-RE  360 46
Witamina D3 μg  12 1,5
Witamina E mg !-TE  5,0 0,65
Witamina C mg  150 19
Ryboflawina mg  1,0 0,13
Witamina B12  μg  1,7 0,22

Składniki mineralne
Potas mg  540 70
Chlorki mg  450 58
Wapń mg  660 85
Fosfor mg  370 48
Żelazo mg  11 1,4
Cynk mg  4,7 0,61


