
ALLERGY CARE SYNEO™

Hypoalergenní receptura
Vysoce naštěpená bílkovina
Kombinace prebiotik GOS/FOS a Bifidus Breve
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        Umyjte si ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí./Umyte si ruky a vysterilizujte 
všetko náčinie, ktoré budete používať.              Převařte kojeneckou vodu, nechte ji vychladnout. 
Pro zachování příznivých účinků probiotik Bifidobacterium Breve dodržujte při přípravě 
striktně teplotu převařené vody maximálně 40°C. / Vodu určenú pre dojčatá prevarte a 
nechajte ju vyhladnúť. Pre zachovanie priaznivých účinkov Bifidobacterium Breve dodržujte 
pri príprave striktne teplotu prevarenej vody maximálně do 40°C.     Vodu vlijte do 
vysterilizované láhve. Nepoužívejte opakovaně převařenou vodu./ Vodu vlejte do 
vysterilizovanej fľaše. Nepoužívajte opakovane prevarenú vodu.            Prášek do vody přidejte 
pomocí přiložené odměrky. Prášek v odměrce nestlačujte. Příliš velké odchylky od 
doporučených dávek mohou mít škodlivé následky. / Do vody pridajte prášok pomocou 
priloženej odmerky. Prášok v odmerke nestláčajte. Príliš veľké odchýlky od odporúčaných 
dávok môžu mať škodlivé následky.         Uzavřete láhev a důkladně ji protřepte (min. 10 
vteřin), než se prášek rozpustí. Sejměte víčko a nahraďte jej sterilní savičkou./Uzatvorte fľašu 
a dôkladne ju pretrepte (min. 10 sekúnd), kým sa prášok nerozpustí. Snímte viečko 
a nahraďte ho sterilným cumlíkom.          Ověřte teplotu mléčné směsi kápnutím na vnitřní 
stranu zápěstí a podávejte. Chuť je vzhledem k obsahu hydrolyzované bílkoviny mírně 
nahořklá. / Overte teplotu mliečnej zmesi kvapnutím na vnútornú stranu zápästia 
a podávajte. Chuť je vzhľadom na obsah hydrolyzovanej bielkoviny mierne horkastá.

Věk dítěte / 
Vek dieťata
0. - 1. uk.měsíc/mesiac
2. - 3. uk.měsíc/mesiac
4. - 5. uk. měsíc/mesiac
6. měsíc/mesiac

100
133
166
200
233

90
120
150
180
210

3
4
5
6
7

Min. počet dávek/dávok 
na 24h.

Příprava jedné / Príprava 
jednej  dávky mléka/mlieka (ml)

Voda (ml) Počet odměrek/ 
odmeriek prášku

6 x 100 - 133 ml mléka/mlieka
5 x 166 ml mléka/mlieka
5 x 200 ml mléka/mlieka
5 x 233 ml mléka/mlieka

 121235-001-001

Hydrolyzát syrovátkové bílkoviny (z mléka)/srvátkovej bielkoviny (z mlieka), 
maltodextrin/maltodextrín, rostlinné/rastlinné oleje (palmový, kokosový, řepkový/ repkový, 
slunečnicový/slnečnicový), galaktooligosacharidy (z mléka/z mlieka) 9,5 %, fosforečnan 
vápenatý, emulgátory (estery mono- a diglyceridů/diglyceridov mastných kyselin/kyselín 
s kyselinou citrónovou), fruktooligosacharidy 0,6 %, rybí olej, chlorid draselný, olej 
z Mortierella alpina, cholin/cholín chlorid, citran draselný, chlorid sodný, chlorid 
hořečnatý/horečnatý, L-thyrosin/ L-tyrozín, kyselina L-askorbová, inositol/inozitol, 
hydrogenfosforečnan hořečnatý/horečnatý, taurin/taurín, L-askorban sodný, 
Bifidobacterium breve M-16V, síran zinečnatý/zinočnatý, L-karnitin/karnitín, síran železnatý, 
DL-α-tokoferyl acetát, sodná sůl/soľ uridin 5‘-monofosfátu, cytidin/cytidín 5‘-monofosfát, 
D-pantothenát/pantotenát vápenatý, adenosin/adenozín 5‘-monofosfát, sodná sůl/soľ 
inosin/inozín 5‘-monofosfátu, nikotinamid/ nikotínamid, sodná sůl/soľ guanosin/guanozín 
5‘-monofosfátu, síran měďnatý/meďnatý, DL- α-tokoferol, retinyl palmitát, 
riboflavin/riboflavín, thiamin/tiamín hydrochlorid, pyridoxin/pyridoxín hydrochlorid, síran 
manganatý/mangánatý, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová/pteroylmonoglu-
támová (kyselina listová), retinyl acetát, seleničitan sodný, fytomenadion/fytomenadión, 
D-biotin/biotín, cholekalciferol, kyanokobalamin/kyanokobalamín.

Energetická hodnota/Energia: 2023 kJ/483 kcal | Tuky: 24,7 g – z toho nasycené/ 
nasýtené mastné kyseliny 11,4 g, polynenasycené/polynenasýtené mastné kyseliny 4,2 g: 
kyselina arachidonová/arachidónová 0,12 g,  kyselina dokosahexaenová/ dokozahexaénová 
0,12 g, kyselina linolová 3,3 g, kyselina α-linolenová/linolénová 0,44 g  | Sacharidy: 51,7 g, 
z toho cukry 25,5 g: laktóza 21,1 g, polyalkoholy/polyoly: inositol/inozitol 52 mg | Vláknina:
4,0 g - z toho GOS 3,4 g, FOS 0,58 g | Mléčné bílkoviny/Mliečne bielkoviny 
(hydrolyzované): 11,6 g | Sůl/Soľ: 0,38 g | Vitamíny: A 426 μg, D3 12 μg, E 8,9 mg TE, 
K 33 μg, C 67 mg, thiamin/ tiamín (B1) 0,49 mg, riboflavín (B2) 1,0 mg, niacin (včetně 
L-Tryptofanu)/niacín (B3) (vrátane L-Tryptofánu) 6,4 mg, B6 0,33 mg, folát 107 μg,  kyselina 
listová 64 μg, B12 1,2 μg, biotin/biotín 14 μg, kyselina pantothenová/pantoténová 4,2 mg | 
Minerální/Minerálne látky: Na 153 mg, K 635 mg, Cl 373 mg, Ca 444 mg, P 254 mg, 
Mg 37 mg, Fe 4,0 mg, Zn 4,9 mg, Cu 0,381 mg, Mn 0,057 mg, Fluoridy ≤0,043 mg, Se 22 μg, 
I 92 μg | Ostatní důležité/dôležité látky: L-karnitin/L-karnitín 15 mg, Cholin/Cholín 
160 mg, Taurin/Taurín 39 mg, Nukleotidy:  17 mg | Bifidobacterium breve M-16V 3x107 cfu/g


