
ALFAMINO® 400 g e 

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely. Od narození. 
Instantní počáteční kojenecká výživa určená k dietnímu postupu při těžké alergii a / nebo potravinové 
intoleranci. 
 Hypoalergenní kojenecká výživa s obsahem aminokyselin. 
 S obsahem polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LC-PUFA) DHA/ARA a 

strukturovanými tuky. 
 S lehko stravitelnými MCT tuky (triglyceridy se středně dlouhým řetězcem). 

Návod na přípravu: 
Při přípravě stravy se může používat pouze převařená pitná voda vhodná pro kojence. Vaše dítě může 
onemocnět z nepřevařené vody, znečištěného nádobí, z nesprávně naředěné výživy či nesprávného uchovávání 
výrobku.  
Před přípravou kojenecké výživy si důkladně umyjte ruce. Láhev, uzávěr a savičku řádně vymyjte, aby uvnitř 
nezůstaly zbytky výživy. Vyvářejte po dobu 5 minut. Nádobu během vyváření ponechte až do vyjmutí lahvičky 
uzavřenou.  
Pět minut povařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ochladit. 
Přesné množství vlažné převařené vody (viz tabulka) nalijte do vyvařené lahvičky. 
Přiloženou odměrkou odměřte potřebné množství prášku (viz tabulka) a nasypte je do lahvičky. Odměrka musí 
být vždy zarovnaná. Důkladně protřepte až do úplného rozpuštění prášku. 
Po každém použití plechovku důkladně uzavřete a skladujte na chladném a suchém místě (ne v chladničce). 
Upozornění:  
Připravujte vždy jen jednu dávku. Výživu připravujte vždy na čistém místě. Dodržujte přesně návod k přípravě. 
Krmte ihned po přípravě. Neuchovávejte nedojedené porce. Během krmení držte dítě vždy v náruči. 
Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít ke vdechnutí mléka a zalknutí. Podávejte jen na základě 
doporučení lékaře.  
Uchovejte na chladném a suchém místě, spotřebujte do 3 týdnů od otevření. 
Důležitá upozornění: 
Kojení je během prvních měsíců života dítěte nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky 
náhradní kojenecké výživy. Alfamino® je možné používat pouze pod dohledem lékaře nebo kvalifikovaného 
odborníka v oblasti klinické výživy. Alfamino® je výživově kompletní potravina vhodná jako jediný zdroj výživy 
pro kojence. Není určeno k intravenóznímu podání. 
 
Tabulka dávkování: 

Věk dítěte 
Množství na jedno krmení 

Počet krmení za den 
Převařená voda Počet zarovnaných odměrek* 

1. - 2. týden 90 ml 3 6 

3. - 4. týden 120 ml 4 5 

2. měsíc 150 ml 5 5 

3. - 4. měsíc 180 ml 6 5 

5. - 6. měsíc 210 ml 7 5 

Od 5. (7.) měsíce** 210 ml 7 3-4 

* Používejte pouze přibalenou odměrku. Nedávejte více ani méně prášku, než je uvedeno v tabulce, jinak může 
dojít k dehydrataci nebo k podvýživě dítěte. Neměňte poměr prášku a vody bez porady s lékařem!  
** Přechod na jiný druh kojenecké výživy nebo nemléčného příkrmu konzultujte se svým dětským lékařem.  
Velikost odměrky: 4,6 g 
 
Složení: 
glukózový sirup, směs rostlinných olejů (slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, řepkový olej, 
slunečnicový olej, esterifikovaný palmový olej), aminokyseliny (L-arginin-L-aspartát, L-lysinacetát, L-leucin,  
L-prolin, L-glutamin, L-valin, glycin, L-isoleucin, L-threonin, L-serin, L-fenylalanin, L-tyrosin, L-hystidin, L-alanin, 
L-cystin, L-tryptofan, hořečnatá sůl kyseliny asparagové, L-methionin), triglyceridy se středně dlouhými řetězci, 
bramborový škrob, minerální látky (glycerol fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, citronan vápenatý, 
citronan sodný, citronan draselný, fosforečnan sodný, oxid hořečnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran 
měďnatý, jodid draselný, síran manganatý, selenan sodný), emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou citronovou), vitamíny (C, E, niacin, kyselina pantothenová, B2, A, B1, B6, kyselina listová, D3, 
K1, B12, biotin), dvojvinan cholinu, regulátor kyselosti (kyselina citronová), taurin, myo inositol, L-karnitin. Bez 
laktózy. Baleno v ochranné atmosféře. 
 
 



Průměrně obsahuje 100 g 100 ml
1 

Energetická hodnota kJ/kcal 2105/503 293/70 

Bílkovinový ekvivalent (11 % kcal)
2
 g 13,3 1,9 

Sacharidy (45 % kcal): g 57 7,9 

z toho       

Laktóza g <0.05 <0.01 

Tuky (44 % kcal): g 24,6 3,4 

z toho       

nasycené mastné kyseliny g 8 1,1 

kyselina dokozahexaenová (DHA) mg 50 7,0 

kyselina arachidonová (ARA) mg 50 7,0 

MCT tuky g 6,0 0,84 

kyselina α-linolénová g 0,45 0,06 

kyselina linolová g 4,0 0,56 

Vláknina g 0,0 0,00 

Minerální látky: 

Na mg 180 25 

Cl mg 420 58 

K mg 570 79 

Ca mg 410 57 

P mg 280 39 

Mg mg 46 6,4 

Fe mg 5,0 0,70 

Zn mg 5,0 0,70 

Cu µg 400 56 

I µg 76 11 

Se µg 13 1,8 

Mn µg 50 7,0 

A µg RE 660 92 

D µg 7,5 1,0 

K µg 50 7,0 

C mg 70 10 

B1 mg 0,50 0,07 

B2 mg 1,1 0,15 

B6 mg 0,38 0,05 

Niacin mg NE 4,1 0,57 

Kyselina listová µg 60 8,4 

B12 µg 1,80 0,25 

Kyselina pantothenová mg 3,90 0,54 

Biotin µg 13 1,8 

E mg α-TE 14 1,9 

Další živiny 

Taurin mg 40 5,6 

L-karnitin mg 7,9 1,1 

Cholin mg 50 7,0 

Inositol mg 35 4,9 

Osmolarita mOsm/l 320 
1
100 ml připravené výživy = 13,9 g prášku + 90 ml vody

 

 

2
Představuje součet přidaných aminokyselin. Celkový obsah dusíku x 6,25 = 14,5 g bílkovin/100 g prášku.  

RE = Retinol Ekvivalent, NE = Niacin Ekvivalent, TE = Tokoferol Ekvivalent 
 

 

Výrobce: Nestlé Suisse S.A., Vevey 1800, Švýcarsko. 
Distributor: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, Česká republika. Tel.: 0800 135 135 
Minimální trvanlivost do konce (EXP): viz dno plechovky.

 


