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FontActiv.

Kompletny i zbilansowany suplement diety
z dodatkiem synbiotyku, przeznaczony dla dzieci
od 1. roku życia. Specjalna formuła wspierająca
wzrost, odporność i zdrowy apetyt.

Junior

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
FontActiv Junior można stosować w sytuacjach, gdy codzienna dieta nie jest
wystarczająca z powodu przyjmowania zmniejszonej ilości pokarmu, zwiększonego
zapotrzebowania lub zwiększonej utraty składników odżywczych1,3:
• wybiórcze jedzenie
• niezdolność do prawidłowego rozwoju i wzrostu
• mukowiscydoza
• niedożywienie związane z chorobą
• leczenie chirurgiczne i rekonwalescencja

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
100% białka serwatkowego
Wysoce biodostępne i łatwostrawne białko o dużej wartości odżywczej,
które pomaga zaspokoić potrzeby odżywcze i wspiera rozwój dziecka4.
Unikalny profil kwasów tłuszczowych: zbilansowany profil lipidowy
bogaty w kwasy omega-3 i omega-6 oraz MCT
Zawiera kwas DHA, który wspomaga mózg i zdrowie układu nerwowego
oraz chroni przed rozwojem procesów zapalnych. Tłuszcze MCT łatwiej
się przyswajają, dzięki czemu szybko dostarczają niezbędnej energii5-6.
Połączenie probiotyku i prebiotyku: efekt synbiotyku
Połączenie rozpuszczalnego białka (FOS) i dwóch szczepów bakterii
probiotycznych obecnych w mleku matki (L. rhamnosus i B. infantis)
sprzyja rozwojowi i utrzymaniu prawidłowej ilości bakterii
probiotycznych, przez co produkt przyczynia się do zachowania
równowagi mikroflory jelitowej i ogólnego zdrowia7-8.
27 witamin i minerałów
Zapewnia wszystkie mikroskładniki odżywcze przyczyniające się
do poprawy odpowiedzi odpornościowej, rozwoju umysłowego
i zmniejszenia stresu oksydacyjnego, co jest niezbędne w okresie
niemowlęcym i okresie dojrzewania1-3.
Przyjemny smak
Dzięki niemu produkt jest chętniej spożywany.
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PRODUKT BEZGLUTENOWY

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

SKŁADNIKI
Maltodekstryna, tłuszcze roślinne (palmowy, z nasion palmy, rzepakowy, słonecznikowy
i słonecznikowy oleinowy), białko serwatkowe, sacharoza, trójglicerydy o średniej długości łańcucha
(MCT), składniki mineralne (cytrynian potasu, cytrynian magnezu, fosforan potasu, fosforan sodu,
fosforan wapnia, cytrynian sodu, węglan wapnia, chlorek potasu, chlorek wapnia, wodorotlenek
wapnia, cytrynian wapnia, siarczan żelaza, siarczan cynku, chlorek chromu, molibdenian sodu, siarczan
manganu, siarczan miedzi, jodek potasu, selenin sodu), fruktooligosacharydy, aromat wanilinowy, olej
rybi, emulgator (lecytyna sojowa), witaminy (kwas L-askorbinowy, DL-alfa-tokoferol, nikotynamid,
retinol, D-pantotenian wapnia, fitomenadion, D-biotyna, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol,
cyjanokobalamina, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas foliowy), bakterie fermentacji mlekowej
(B. infantis i L. rhamnosus), przeciwutleniacze (wyciąg bogaty w tokoferol, palmitynian askorbylu).

INFORMACJE O SKŁADNIKACH ODŻYWCZYCH
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Tłuszcze
w tym nasycone
w tym MCT
w tym jednonienasycone
w tym wielonienasycone
w tym kwas linolenowy
w tym kwas alfa-linolenowy
w tym DHA
Węglowodany
w tym cukry
w tym laktoza
Błonnik
w tym FOS
Białko
Sól

SKŁADNIKI MINERALNE

Sód
Potas
Chlorki
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Mangan
Fluorki
Selen
Chrom
Molibden
Jod

WITAMINY

A
D
E
K
C
Tiamina (B1)
Ryboflawina (B2)
Niacyna (B3/PP)
B6
Kwas foliowy (B9)
B12
Biotyna
Kwas pantotenowy (B5)

INNE

3. Przyjmować od 1 do 3 porcji dziennie.
W 100 g

Energia

Lactobacillus i Bifidobacterium
Osmolarność
* 56 g proszku + 160 ml wody

1. Wlać 160 ml płynu do dużej szklanki i dodać
4 miarki proszku (56 g).
2. Mieszać energicznie aż do całkowitego
rozpuszczenia proszku.

jtk/g

W PORCJI 56 g*

