
Takarmányozási útmutató 6 hónap alatt
Fontos tájékoztatás: A kisbabák 
számára a szoptatás a legideálisabb. A 
tejalapú anyatej-helyettesít! tápszer 
születést!l fogva adható nem 
szoptatott babák számára. Valamennyi 
anyatej-helyettesít! tápszer 
használatáról ajánlatos egészségügyi 
szakember véleményét kikérni.   

Csak egészségügyi szakemberek általi 
használatra.

Javallatok:
A Capricare® egy tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű 
anyatej-helyettesítő tápszer, amely újszülöttkortól fogva adható. Olyan csecsemők 
is fogyaszthatják, akiket egyáltalán nem szoptatnak, de vegyesen táplált babáknak 
is adható.  
A Capricare® anyatej-helyettesítő készítmény egy klinikailag kiértékelt tápszer, 
amely bizonyítottan biztonságos, jól tolerálható, és támogatja az életkornak 
megfelelő növekedést.
 
Ellenjavallatok:
• Nem alkalmazható tehéntejfehérje-allergia esetén
• Nem alkalmazható laktózintolerancia esetén  
• Nem alkalmazható halallergiában szenvedő
 babák esetében 
• Vegetáriánusok nem fogyaszthatják

Capricare® 
kecsketejből készült, 
anyatej-helyettesítő 
tápszer 

Elkészítési útmutató

Sterilizálás
Mindig mosson kezet mielőtt 
hozzákezd a tápszer 
elkészítéséhez. Forralással 
fertőtlenítsen minden eszközt, 
vagy használjon erre a célra szánt, 
engedélyezett sterilizáló 
berendezést. Forraljon fel friss 
vizet, és hagyja langyosra (kb. 40 
°C-ra) hűlni. Az így előkészített 
víz megfelelő mennyiségét 
óvatosan öntse a sterilizált 
cumisüvegbe. (A megfelelő 
mennyiség meghatározásához 
használja a táplálási javaslat című 
táblázatot).

Kimérés
Finoman töltse meg a 
Capricare® adagolókanalat 
tápszerrel, majd simítsa le. Ne 
tömörítse, vagy púpozza fel a 
tápszerport. Az adagolókanál 
segítségével adja a megfelel! 
mennyiség" port a felforralt, 
majd leh"tött vízhez.

Elkészítés
Zárja be a cumisüveget, majd 
rázza össze alapossan, amíg a 
tápszerpor teljesen feloldódik.

Ellenőrzés
Cseppentsen pár cseppet 
csuklójára, így ellenőrizze a 
tápszer hőmérsékletét.

Az tápszert 
közvetlenül gyermeke 

etetése előtt készítse el.

Tárolás
A bontatlan kannát hűvös, száraz helyen 
tárolja. Miután kinyitotta, szorosan zárja le, 
és tartsa száraz, hűvös helyen. A tartalmat a 
felbontástól számított 4 héten belül fel kell 
használni.
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Összetevők
Pasztőrizált teljes kecsketej, laktóz (tejből), növényi olajak (magas, olajsav tartalmú napraforgóolaj, repceolaj, napraforgóolaj, 
antioxidánsok (napraforgó-lecitin, kevert tokoferolok)), pasztőrizált kecsketejpor, halolajpor (dokozahexaénsav-forrás), 
Mortierella alpina olajpor (arachidonsav-forrás), ásványi anyagok (nátrium-citrát, kalcium-citrát, kalcium-hidroxid, kálium-klorid, 
vas-szulfát, cink-szulfát, réz-szulfát, mangán-szulfát, kalium-jodid, nátrium-szelenit), kolin-klorid, L-tirozin, L-triptofán, L-cisztin, 
vitaminok (DL-#-tokoferil-acetát, L-aszkorbinsav, nikotinamid, kolekalciferol, retinil-acetát, kalcium-D-pantotenát, 
cianokobalamin, fitonadion, tiamin-hidroklorid, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, folsav, D-biotin), L-izoleucin, taurin, L-karnitin.
A készítmény 38% kecsketejet tartalmaz szárazanyagként.

Energia  kJ  2100 280
  kcal  510 66
Zsír, amelyből g  26,7 3,4
 telített zsírsavak g  9,5 1,2
 egyszeresen telítetlen zsírsavak g  12,7 1,6
 többszörösen telítetlen zsírsavak  g  4,1 0,53
 - linolsav (omega 6)   mg  3100 400
 - #-linolénsav (omega 3) mg  410 53
 - dokozahexaénsav (DHA)  mg  120 15
 - arachidonsav (AA) mg  125 16
Szénhidrát, amelyből g  57,4 7,4
 cukrok (laktóz) g  57,4 7,4
Fehérje g  10,1 1,3

  Egység 100 g-ban 100 mL-ban*
   

Ásványi anyagok
Nátrium mg  150 19
Kálium mg  540 70
Klorid mg  440 57
Kalcium mg  410 53
Foszfor mg  300 39
Magnézium mg  36 4,6
Vas mg  5,0 0,65
Cink mg  3,8 0,49
Réz mg  0,38 0,049
Mangán mg  0,070 0,0090
Fluorid mg  0,050 0,0065
Szelén μg  19 2,5
Jód μg  100 13

Kolin mg  160 21
Taurin mg  36 4,6
Karnitin mg  7,0 0,90
Inozitol mg  30 3,9

Tápértékre vonatkozó információk

Vitaminok
A-vitamin µg-RE  430 56
D3-vitamin μg  11 1,4
E-vitamin mg #-TE  12 1,5
K1-vitamin μg  52 6,7
C-vitamin mg  100 13
B1-vitamin mg  0,48 0,062
B2-vitamin mg  0,95 0,12
Niacin mg  5,1 0,66
B6-vitamin mg  0,28 0,036
Folsav  μg DFE  170 22
B12-vitamin μg  1,4 0,18
Biotin  μg  18 2,3
Pantoténsav mg  2,7 0,35

*Az alábbi elkészítési arány alapján számolva: 30 mL vízhez 4,3 g tápszerport adva. 100 mL tápszeroldat tápszerpor tartalma 12,91 g.


