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PreNAN Stage 2 PDF
PreNAN Stage 2 PDF é uma fórmula especial para prematuros e lactentes com baixo peso à
nascença após alta hospitalar, que deve ser utilizada sob supervisão de um profissional de
saúde.
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Características e Benefícios:
PreNAN Stage 2 PDF é um Alimento Dietético Destinado a Fins Específicos, utilizado para a
gestão nutricional de lactentes prematuros e recém nascidos de baixo peso (>1.800g), após
alta hospitalar, e é adequado como fonte alimentar única, desde o nascimento até aos 6
meses de idade.
Apresentação:
Latas de 400g (pó) com dosagem fácil.

Ingredientes:
Lactose, óleos vegetais (girassol, palma, colza, coco) e de Mortierella alpina, proteínas do
soro de leite hidrolisadas enzimaticamente*, maltodextrina, substâncias minerais (fosfato de
cálcio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, citrato de potássio, citrato de sódio, cloreto de
potássio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato cúprico, sulfato manganês, iodeto de
potássio, selenato de sódio), vitaminas (C, E, PP, ácido pantoténico, B2, A, B1, B6, ácido
fólico, K, D, biotina, B12), óleo de peixe, bitartrato de colina, inositol, L-arginina, taurina, Lcarnitina, regulador de acidez (ácido cítrico), cultura de bifidobactérias.
*A enzima utilizada no processo não é de origem Halal nem Kosher.
Origem das proteínas: Soro Lácteo.
Nota Importante:
O leite materno é o melhor para os bebés e a amamentação deverá prolongar-se durante o

maior tempo possível. Antes de decidir utilizar um leite para lactentes, consulte o seu médico
ou outro profissional de saúde.

Tabela Nutricional:

Informação sobre Produto

PreNAN Stage 2 PDF é um Alimento Dietético Destinado a Fins Específicos, utilizado para a
gestão nutricional de lactentes prematuros e recém nascidos de baixo peso (>1.800g), após
alta hospitalar, e é adequado como fonte alimentar única, desde o nascimento até aos 6
meses de idade.
Apresentação:
Latas de 400g (pó) com dosagem fácil.
Características e Benefícios
Ingredientes e Informação Nutricional
NOTA IMPORTANTE: O leite materno é o melhor para os bebés e a amamentação deverá
prolongar-se durante o maior tempo possível. Antes de decidir utilizar um leite para lactentes,
consulte o seu médico ou outro profissional de saúde.
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