
Sunar Expert Allergy Care 2 
 

Potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku 
Potravina na osobitné lekárske účely v prášku 

Označení věkové kategorie: 2 od ukončeného 6 měsíce/mesiaca 

 
Sunar  Expert Allergy Care 2 je potravina určená k dietnímu postupu při alergii na 
bílkovinu kravského mléka. Obsahuje extenzivně štěpenou (hydrolyzovanou) 
bílkovinu, která významně přispívá ke snížení alergické reakce. Sunar  Expert 
Allergy Care 2 rovněž obsahuje nukleotidy a omega 3 mastné kyseliny DHA. 
 
Sunar Expert Allergy Care 2 je potravina určená na diétny režim pri alergii na 
bielkovinu kravského mlieka. Obsahuje extenzívne štiepenú (hydrolyzovanú) 
bielkovinu, ktorá významne prispieva k zníženiu alergickej reakcie. Sunar Expert 
Allergy Care 2 rovnako obsahuje nukleotidy a omega 3 mastné kyseliny DHA. 
 
Hmotnost/Hmotnosť:  
e 700 g  
 
Vyrobeno v: Španělsko / Vyrobené v: Španielsko 

Prodávající: HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 
Predávajuci v SR: HERO SLOVAKIA s.r.o., Podzámska 68, 949 01 Nitra 
 

Minimální trvanlivost do: 
Uvedeno na spodní straně obalu. 
 
Minimálna trvanlivosť do:  
Uvedené na spodnej strane obalu 
 
Baleno v ochranné atmosféře. 
Balené v ochrannej atmosfére. 
 

 

 
 
 
 
EAN:  

ES 
26.00291/0 

CE 



 
Složení/Zloženie:  
Maltodextrin/maltodextrín, rostlinné/rastlinné oleje (sójový, kokosový, 
slunečnicový/slnečnicový, palmový, olej z Mortierella alpina), hydrolyzovaná 
syrovátková bílkovina/srvátková bielkovina (z mléka / z mlieka), hydrolyzovaný 
kasein/kazeín (z mléka / z mlieka), emulgátor (estery mono a diglyceridů / 
diglyceridov mastných kyselin s kyselinou citrónovou, sójový lecitin / sójový 
lecitín), vápenaté soli kyseliny orthofosforečné/ ortofosforečnej, vápenaté soli 
kyseliny citronové/citrónovej, rybí olej, chlorid hořečnatý/horečnatý, chlorid 
vápenatý, draselné soli kyseliny orthofosforečné/ ortofosforečnej, draselné soli 
kyseliny citronové/citrónovej, L-askorban sodný / L-askorbát sodíka, hydroxid 
draselný, chlorid draselný, hydroxid vápenatý, chlorid cholinu/cholínu, 
taurin/taurín, síran železnatý, inositol/inozitol, cytidin 5´-monofosforečnan 
sodný (CMP) / cytidín 5´-monofosfát sodný (CMP), síran zinečnatý/zinočnatý, 
uridin 5´-monofosforečnan sodný (UMP) / uridín 5´-monofosfát sodný (UMP), L-
karnitin, DL - alfa tokoferyl acetát / DL - alfa tokoferol acetát, L-fenylalanin / L-
fenylalanín, L-tryptofan, retinyl acetát, nikotinamid/nikotínamid, adenosin 5´-
monofosforečnan sodný (AMP) / adenosín 5´-monofosfát sodný (AMP), 
cholekalciferol, guanosin 5´-monofosforečnan sodný (GMP) / guanosín 5´-
monofosfát sodný (GMP), D-pantothenát/pantotenát vápenatý, inosin 5´-
monofosforečnan sodný (IMP) / inosín 5´-monofosfát sodný (IMP), 
kyanokobalamin/kyanokobalamín, síran měďnatý/meďnatý, 
fytomenadion/fytomenadión, thiamin/tiamín hydrochlorid, 
riboflavin/riboflavín, pyridoxin/pyridoxín hydrochlorid, síran 
manganatý/mangánatý, jodid draselný, kyselina listová, seleničitan sodný, D-
biotin / D-biotín. 
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!  
Kojení je pro novorozence a kojence nejlepší způsob výživy. Sunar  Expert  Allergy 
Care 2 je pokračovací kojenecká výživa určená jako součást smíšené stravy pro 
kojence od ukončeného 6 měsíce, pokud nemohou být kojeni a není vhodný jako 
jediný zdroj výživy. Sunar  Expert  Allergy Care 2 není určen jako náhrada 
mateřského mléka v prvních 6 měsících života kojence. Sunar Expert Allergy Care 
2 používejte pouze pod lékařským dohledem. Pro zdraví kojenců je důležité 
správné dodržování návodu k přípravě. Při přípravě používejte pouze přiloženou 
odměrku. Neměňte poměr prášku a vody. Pro každé krmení používejte vždy 
čerstvě namíchanou porci. Nespotřebovanou porci neuchovávejte a znovu 
nepodávejte. Připravené mléko ihned spotřebujte – nejdéle do 1 hodiny. Díky 
štěpené bílkovině je chuť mléka mírně nahořklá, což není na závadu.  



Jakékoliv další dotazy ohledně přípravy a dávkování konzultujte s ošetřujícím 
lékařem. O zavádění vhodných prvních příkrmů se rovněž poraďte s ošetřujícím 
lékařem s ohledem na zdravotní stav a celkový vývoj dítěte.  
 

UCHOVÁVÁNÍ:  
Skladujte na suchém a tmavém místě při teplotě do 24 °C a v dostatečné 
vzdálenosti od tepelných zdrojů. Neskladujte v chladničce. Po přípravě každé 
dávky balení vždy pečlivě zavřete a uložte na suchém a chladném místě. Obsah 
otevřeného balení spotřebujte do 4 týdnů.   
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! 

Dojčenie je pre novorodencov a dojčatá najlepší spôsob výživy. Sunar Expert 

Allergy Care 2 je následná dojčenská výživa určená ako súčasť zmiešanej stravy 

pre dojčatá od ukončeného 6 mesiaca, pokiaľ nemôžu byť dojčené a nie je 

vhodný ako jediný zdroj výživy. Sunar Expert Allergy Care 2 nie je určený ako 

náhrada materského mlieka v prvých 6 mesiacoch života dojčaťa. Sunar Expert 

Allergy Care 2 používajte len pod lekárskym dohľadom. Pre zdravie dojčiat je 

dôležité správne dodržiavanie návodu na prípravu. Pri príprave používajte len 

priloženú odmerku. Nemeňte pomer prášku a vody. Pre každé kŕmenie 

používajte vždy čerstvo namiešanú porciu. Nespotrebovanú porciu 

neuchovávajte a znova nepodávajte. Pripravené mlieko ihneď spotrebujte - 

najneskôr do 1 hodiny. Vďaka štiepené bielkovine je chuť mlieka mierne 

horkastá, čo nie je na závadu. 

Akékoľvek ďalšie otázky ohľadom prípravy a dávkovanie konzultujte s 

ošetrujúcim lekárom. O zavedenie vhodných prvých príkrmov sa tiež poraďte s 

ošetrujúcim lekárom s ohľadom na zdravotný stav a celkový vývoj dieťaťa. 

UCHOVÁVANIE: 

Skladujte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 24 ° C a v dostatočnej 

vzdialenosti od tepelných zdrojov. Neskladujte v chladničke. Po príprave každej 

dávky balenie vždy starostlivo zatvorte a uložte na suchom a chladnom mieste. 

Obsah otvoreného balenia spotrebujte do 4 týždňov. 

 

ZPŮSOB PŘÍPRAVY / SPÔSOB PRÍPRAVY  

Pečlivě si umyjte a osušte ruce. / Dôkladne si umyte a osušte ruky. 



1. Vysterilizujte dudlík, lahev a kroužek tak, že je ponoříte do vařící vody na 

10 minut. 

Vysterilizujte cumlík, fľašu a krúžok tak, že ich ponoríte do vriacej vody na 

10 minút. 

2. V jiné nádobě převařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ji 

vychladnout např. ve vodní lázni na 40 °C. Vlijte požadované množství do 

vysterilizované lahve (dávkování viz tabulka). Nespotřebovanou 

převařenou vodu již pro další přípravu mléka nepoužívejte.  

 

V inej nádobe prevarte pitnú vodu vhodnú pre dojčatá a nechajte ju 

vychladnúť napr. Vo vodnom kúpeli na 40 °C. Vlejte požadované množstvo 

do vysterilizovanej fľaše (dávkovanie pozri tabuľku). Nespotrebovanú 

prevarenú vodu už pre ďalšiu prípravu mlieka nepoužívajte. 

 

3. Naplňte odměrku vrchovatě práškem, přebytek zarovnejte ostřím čistého 
nože a vsypte do lahve požadovaný počet odměrek (viz. dávkovací 
tabulka). Dobře zavřete a důkladně protřepejte, až se prášek rozpustí. 
Používejte vždy pouze přiloženou odměrku.  
 
Naplňte odmerku vrchovato práškom, prebytok zarovnajte ostrím čistého 
noža a vsypte do fľaše požadovaný počet odmeriek (pozri. dávkovacia 
tabuľka). Dobre zatvorte a dôkladne pretrepte, až sa prášok rozpustí. 
Používajte vždy len priloženú odmerku. 
 

4. Před podáváním dítěti si zkontrolujte na vnitřní straně zápěstí, že teplota 

mléka není vyšší než 37 – 40 °C. Připravenou porci ihned podávejte.  

Pred podaním dieťaťu si skontrolujte na vnútornej strane zápästia, že 

teplota mlieka nie je vyššia ako 37 – 40 °C. Pripravenú porciu ihneď 

podávajte. 

 

 

 

DÁVKOVACÍ TABULKA / DÁVKOVACIA TABUĽKA 



Plná odměrka obsahuje 4,5 g Sunar  Expert  Allergy Care 2 a odpovídá 22,2 kcal. 
Z 90 ml vody a 3 odměrek prášku připravíte 100 ml obnoveného mléka. Při 
přípravě vždy používejte přiloženou odměrku. Neměňte poměr prášku a vody. 
 
Plná odmerka obsahuje 4,5 g Sunar  Expert  Allergy Care 2  a zodpovedá 22,2 
kcal.  Z 90 ml vody a 3 odmeriek prášku pripravíte 100 ml obnoveného mlieka. 
Pri príprave používajte vždy priloženú odmerku. Nemeňte pomer prášku a vody. 
 

 
DHA a ARA 
Jsou přirozenou součástí mateřského mléka a pro organismus nepostradatelné. 
Proto by měly být dle doporučení odborníků na výživu přijímány stravou.  
 
Nukleotidy 
Jsou přirozenou součástí mateřského mléka a pro organismus nepostradatelné. 
Proto by měly být dle doporučení odborníků na výživu přijímány stravou.  
 
DHA a ARA 
Sú prirodzenou súčasťou materského mlieka a pre organizmus nenahraditeľné. 
Preto by mali byť podľa odporúčania odborníkov na výživu prijímané stravou. 
 
Nukleotidy 
Sú prirodzenou súčasťou materského mlieka a pre organizmus nenahraditeľné. 
Preto by mali byť podľa odporúčania odborníkov na výživu prijímané stravou. 
 
 
Infolinka 
ČR: 800 201 102  SR: 0800 606 005 
www.sunar.cz  www.sunar.sk 
 
 
 

Věk kojence / Vek dojčence

Počet mléčných porcí na 

den (24 hodin) / Počet 

mléčných porcí na den 

(24 hodin)

Doporučená celková potřeba  

mléka na den (v ml) / 

Odporúčaná celková potreba 

mlieka na deň (v ml)

Voda (ml)

Počet zarovnaných 

odměrek / Počet 

zarovnaných odmeriek

Množství 

obnoveného mléka 

/ Množstvo 

obnoveného mlieka

6 - 8 měsíců/mesiacov 5 1000 180 6 200

8 - 10 měsíců/mesiacov 4 800 180 6 200

10 - 12 měsíců/mesiacov  2-3 min. 500 180 6 200

Příprava jedné porce / Príprava jednej porcieDoporučené dávkování / Odporúčané dávkovanie

http://www.sunar.cz/
http://www.sunar.sk/

