
Materské mlieko je našou inšpiráciou.

HYPOALERGÉNNA STAROSTLIVOSŤ

Hypoalergénna dojčenská výživa s čiastočne hydrolyzovanou 
bielkovinou je určená pre dojčatá so zvýšeným rizikom vzniku 
alergií, hlavne na bielkovinu kravského mlieka.

Prevencia alergií 
spojená s benefitmi 

Nutradefense

Tieto výrobky nesmú byť predávané v prípadoch, kedy sa už alergia na bielkovinu kravského 
mlieka prejavila. Pri výžive dojčenskou výživou Sunar Nutradefense HA sa neodporúča 
zavádzať inú potravinu obsahujúcu mliečne bielkoviny. 

Dojčenie ja najlepší spôsob výživy dojčiat. Potravina na osobitné výživové účely.  

6 - 12 mesiacov 12+ mesiacov

 DÁTUM VYTLAČENIA - AUGUST 2011

Jeho ochranná funkcia nás prirodzene inšpirovala k vytvoreniu 
dojčenskej mliečnej výživy Nutradefense s unikátnou zmesou látok, 
ktoré sú prirodzene prítomné v materskom mlieku. 
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materské mlieko obsahuje významné 
množstvo nukleotídov. V priebehu 

dojčenia a s postupom veku 
dieťaťa ich množstvo klesá.

je významnou zložkou v materkom 
mlieku. Pozitivne ovplyvňuje 

správnu konzistenciu 
stolice

organismus si ich nedokáže sám vytvoriť 
a preto musia byť v dostatočnom 

množstve prijímané potravou.

Nenasýtené 
mastné kyseliny 

DHA a AHA
Prebiotická 

vláknina GOS

Hypoalergénna dojčenská výživa Sunar Nutradefense HA         
s čiastočne hydrolyzovanou bielkovinou je určená dojčatám 
a malým deťom s rizikom vzniku alergií.

Obsahuje taktiež zložky prirodzene sa vyskytujúce 
v materskom mlieku.

11%

89%

5,000 do 10,000 Da

< 5,000 Da

Bielkovina kravského mlieka patrí medzi 
prvé alergény, s ktorými sa dojča stretáva. 

Z dôvodu zníženia ich alergenicity 
sa molekula bielkoviny podrobuje tzv. 

hydrolýze, pri ktorej je rozštiepená 
na menšie fragmenty. Tým dochádza 

i ku zníženiu ich alergenicity. 

Vitamín D je pre ludský organizmus 
nenahraditeľný, podporuje stavbu 

kostry a spoločne s vápníkom 
zabezpečuje správny vývoj a rast 

detskej kostry a zoubkov. 
Do dojčenskej výživy je pridávaný 
vo forme Vitamínu D3 v množstve 

asi 6 μg na 500 ml mléčka (cca 250 IU). 

Čiastočne hydrolyzované bielkoviny

Obohatené
vitamínom D

Stupeň
hydrolýzy

Deti

Dorost

Da = jednotky Daltonov, 
 určujú veľkosť molekuly. 

Vývoj alergikov 
na 1000 registrovaných 
pacientov daného veku.

Zdroj: UZIS 28/20110
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