
Η ομάδα της NUTRICIA, που αποτελείται απο 500 επιστήμονες και 
ειδικούς, μετρά πάνω από 120 χρόνια εξειδίκευσης στη βρεφική και 
νηπιακή διατροφή και 40 χρόνια πρωτοποριακής έρευνας.

Είναι η έρευνα αυτή που μας βοήθησε να δημιουργήσουμε το 
μοναδικό βρεφικό γάλα Almiron® Comfort, μια διατροφικά 
πλήρη σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη για 
βρέφη που παρουσιάζουν κολικούς 
ή/και δυσκοιλιότητα.

β παλμιτικό
GOS/FOS
Υδρολυμένη πρωτεΐνη

 Από τη γέννηση Από τη γέννηση

• Σιγουρευτείτε πως το καπάκι του προϊόντος είναι 
καθαρό. • Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες παρασκευής. 
• Το έτοιμο γάλα θα πρέπει να καταναλώνεται εντός 
2 ωρών. • Το γάλα που περίσσεψε δεν πρέπει να 
καταναλώνεται. • Μη ζεσταίνετε το έτοιμο γάλα σε 
φούρνο μικροκυμάτων (κίνδυνος υπερθέρμανσης). 
• Όταν το κουτί ανοιχτεί, το περιεχόμενό του θα 
πρέπει να καταναλωθεί εντός 30 ημερών. 
• Φροντίστε την υγεία των δοντιών του μωρού σας, 
ξεκινώντας με τα πρώτα δόντια, ειδικά πριν τον 
βραδυνό ύπνο. • Το προϊόν, το οποίο συσκευάζεται σε 
αδρανή ατμόσφαιρα, θα πρέπει να είναι καλά 
σφραγισμένο και να φυλάσσεται σε περιβάλλον ξηρό, 
καθαρό και δροσερό (μέγιστη θερμοκρασία 25° C). 
• Μη βάζετε το προϊόν στο ψυγείο. 

Σημαντικές Οδηγίες

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η ΣΔ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μέση ανάλυση ανά 100ml έτοιμου γάλακτοςΣυστατικά Almiron® Comfort από τη γέννηση

Πίνακας διατροφής: Η συχνότητα και η ποσότητα των γευμάτων του 
βρέφους εξαρτώνται από την ηλικία και το βάρος του. Ο πίνακας δια-
τροφής που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. Κανονική αραίωση: 100ml 
έτοιμου γάλακτος Almiron® Comfort παρασκευάζονται προσθέτοντας
3 κοφτές μεζούρες σκόνης σε 90 ml νερό.

Το μοναδικό μίγμα συστατικών μας: 

COMFORT
Για τη διατροφική διαχείριση των 

ΚΟΛΙΚΩΝ & ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ

στην υγεία του εντέρου

Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Η  N U T R I C I A

Numil Hellas A.E.
Παράδρομος 17ο χλμ Ε.Ο.
Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2
Τ.Κ. 14564 Ν. Κηφισιά
Τηλ. +30 2106248500
Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ε.Ε.
Τα εμπορικά σήματα Nutricia & Almiron® 
είναι κατοχυρωμένα.

Υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (από αγελαδινό 
γάλα), φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, ηλιέλαιο, 
ηλιέλαιο υψηλού ελαϊκού, κοκοφοινικέλαιο), σιρόπι γλυ-
κόζης, γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (από αγελαδινό γάλα), 
μαλτοδεξτρίνη, άμυλο πατάτας, άμυλο αραβοσίτου, 
λακτόζη (από αγελαδινό γάλα), φρουκτο-ολιγοσακχαρί-
τες, ιχθυέλαιο, όξινο φωσφορικό κάλιο, φωσφορικό 
ασβέστιο, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχος χολίνη, έλαιο 
από Mortierella Alpina, όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, 
χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο νάτριο, L-ασκορβικό οξύ, 
ινοσιτόλη, ταυρίνη, θειικός σίδηρος, L-καρνιτίνη, θειικός 
ψευδάργυρος, άλας νατρίου 5΄ μονοφωσφορικής 
ουριδίνης, DL-α οξική τοκοφερόλη, 5΄ μονοφωσφορική 
κυτιδίνη, D-παντοθενικό ασβέστιο, 5΄ μονοφωσφορική 
αδενοσίνη, άλας νατρίου 5΄ μονοφωσφορικής ινοσίνης, 
νικοτιναμίδιο, άλας νατρίου 5΄ μονοφωσφορικής γουα-
νοσίνης, θειικός χαλκός, ριβοφλαβίνη, γαλακτωματοποι-
ητής (λεκιθίνη σόγιας), παλμιτική ρετινόλη, υδροχλωρική 
θειαμίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ιωδιούχο κάλιο, 
πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ, αντιοξειδωτικό (παλμιτικό 
ασκορβύλιο), θειικό μαγγάνιο, σεληνικό νάτριο, φυτομε-
ναδιόνη, χοληκαλσιφερόλη, D-βιοτίνη, κυανοκοβαλαμίνη 
Συμβουλές για αλλεργία: Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα 
συστατικά με έντονους χαρακτήρες.

Ανάλωση έως: Δείτε στο κάτω μέρος του κουτιού.

400g 400g
Καθαρό βάρος

Ηλικία Βάρος
Βρέφους 

(κιλά)

Κοφτές Μεζούρες
σκόνης

(1 μεζούρα=4,6γρ)

Βρασμένο 
νερό
(ml)

Αριθμός
γευμάτων
ημερησίως

3
4
6
7
8
7

<2 εβδομάδ. 
2 εβδομάδ. 
2 μηνών 
4 μηνών 
6 μηνών 
7-12 μηνών 

3,5
4
5

6,5
7,5
8+

90
120
180
210
240
210

6
6
5
5
4
3

Ενέργεια 276 kJ
 66 kcal
Λίπη 3,4 g
εκ των οποίων:  
-Κορεσμένα   1,4 g
Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα (LCPs)
εκ των οποίων:   
- Aραχιδονικό οξύ (ΑΑ) 0,02 g
- Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) 0,02 g
Υδατάνθρακες 7,0 g
εκ των οποίων:
- Σάκχαρα 3,3 g
εκ των οποίων:
Λακτόζη 2,7 g
- Πολυόλες
εκ των οποίων:
Ινοσιτόλη 0,008 g
Εδώδιμες ίνες 0,6 g
εκ των οποίων: 
-GOS (γαλακτo-ολιγοσακχαρίτες) 0,48 g
-FOS (φρουκτo-ολιγοσακχαρίτες) 0,08 g
Πρωτεΐνες  1,5 g
εκ των οποίων:   
-Πρωτεΐνη ορού γάλακτος 1,5 g 
Αλάτι 0,07 g
Βιταμίνες  
Βιταμίνη Α 58 μg RE/ER
Βιταμίνη D3 1,7 µg
Βιταμίνη Ε 1,7 mg α TE/ET
Βιταμίνη Κ 4,9 µg
Βιταμίνη C 9,1 mg
Θειαμίνη (B1) 0,06 mg

Ριβοφλαβίνη (Β2) 0,14 mg
Νιασίνη (Β3)* 0,90 mg NE/EN
Βιταμίνη Β6 0,04 mg
Φολικό οξύ 14 µg
Βιταμίνη Β12 0,08 µg
Βιοτίνη 1,7 µg
Παντοθενικό οξύ (B5) 0,57 mg
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία  
Νάτριο 28,0 mg
Κάλιο 81 mg
Χλώριο 51 mg
Ασβέστιο 59 mg
Φώσφορος 33 mg
Μαγνήσιο 5,1mg
Σίδηρος 0,73 mg
Ψευδάργυρος 0,48 mg
Χαλκός 0,051 mg
Μαγγάνιο 0,006 mg
Φθόριο ≤6,0 µg
Σελήνιο 3 µg
Χρώμιο  ≤6,0 µg
Μολυβδαίνιο ≤6,0 µg
Ιώδιο 13 µg
Νουκλεοτίδια 2,3 mg
Λοιπά  
L-Καρνιτίνη 2,1 mg
Χολίνη 25 mg
Ταυρίνη 5,4 mg
Μη θερμιδικοί
υδατάνθρακες (GOS) 0,2 g
Ωσμωτικότητα 250 mOsmol/kg H2O
* συμπ. Τρυπτοφάνη

2

1

4

5

3

Πλύνετε καλά τα χέρια σας και αποστειρώστε 
το μπιμπερό και τη θηλή σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή.

Βράστε φρέσκο νερό, αφήστε το να κρυώσει 
μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στους 40°C και 
προσθέστε τη σωστή ποσότητα (συμβουλευτείτε 
τον πίνακα διατροφής) μέσα στο αποστειρωμένο 
μπιμπερό. Μη χρησιμοποιείτε ξαναβρασμένο νερό.

Χρησιμοποιείτε μόνο τη μεζούρα που βρίσκεται 
στο κουτί. Χρησιμοποιείτε πάντα κοφτές μεζούρες.

Προσθέστε τη σωστή ποσότητα σκόνης στο 
νερό, σύμφωνα με τον πίνακα διατροφής. Κλείστε 
το μπιμπερό και ανακινήστε καλά (για 10 δευτερό-
λεπτα) μέχρι να διαλυθεί η σκόνη. Αφαιρέστε το 
καπάκι του μπιμπερό και τοποθετήστε την αποστει-
ρωμένη θηλή.

Ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος στον 
καρπό σας πριν το τάισμα.

Αρ. Γνωστοποίησης 
ΕΟΦ: 723263/21-05-2009

Προετοιμασία του γεύματος του μωρού σας

Almiron® Comfort: τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Σημείωση θηλασμού
Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή 
για το βρέφος. Συμβουλευτείτε τον 
παιδίατρό σας στην περίπτωση που 
ξεκινήσετε διατροφή με ξένο γάλα.

Σημαντική Σημείωση

GOS/FOS: το μίγμα Γαλακτο- και 
Φρουκτο- ολιγοσακχαριτών μας
Υδρολυμένη πρωτεΐνη

β παλμιτικό

Οι Ειδικοί της Nutricia βρίσκονται 
 εδώ για να σας στηρίξουν και να 
 σας δώσουν απαντήσεις για να 
 νιώσετε ήρεμη και σίγουρη.
 Επικοινωνήστε μαζί τους και 
 γίνετε μέλος του Nutricia Club
 πραγματοποιώντας την

 εγγραφή σας στο 
www.nutricia.gr

live chat

careline 800 11 68800
club@nutricia.gr

Επικοινωνήστε 
με τις Ειδικούς 

της Nutricia 

NUTRICIA Club Greece NUTRICIA Club Greece

Το προιόν πρέπει να χρησιμοποιείται κατόπιν ιατρικής συμβούλής και υπό 
ιατρική παρακολούθηση. Ενδείκνυται ως αποκλειστική πηγή διατροφής 
από τη γέννηση και ως μέρος ενός μεικτού διαιτολογίου μετά τον 6ο 
μήνα. Για εντερική χρήση μόνο. Δεν ενδείκνυται για παρεντερική χρήση.

ΤΡΟΦΙΜΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Το προϊόν πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική παρακολούθηση
ΤΡΟΦΙΜΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Το προϊόν πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική παρακολούθηση

Υδρολυμένη
πρωτεΐνη
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DSN expects that this PDF 
will be checked completely 
regarding all text, lay-out, 
cutter, product code and bar-
code. If no correction is com-
municated about any of 
these items, DSN will consi-
der this as being approved 
for further processing and 
ultimately printing. Due to li-
mitations of digital proofing
this PDF cannot be seen as a 
final printing result.

Questions? We are at your 
service.
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