
KROPLE
DLA NIEMOWLĄT
15 ml

Stosować pod nadzorem lekarza.
Delicol stanowi żywność specjalnego przeznaczenia medycznego 
w postaci kropli i jest przeznaczony do postępowania dietetycznego 
w stanach przejściowych dolegliwości trawiennych spowodowanych 
nietolerancją laktozy w pożywieniu u niemowląt.

Niedobór laktazy może skutkować przejściowymi dolegliwościami 
trawiennymi spowodowanymi nietolerancją laktozy w pożywieniu. 
Może to być istotny czynnik u dzieci z kolką. Delicol rozkłada laktozę 
zawartą w mleku i sprawia, że staje się ono lepiej przyswajalne.
Dzięki temu eliminuje dolegliwości kolkowe.

Cechy kropli Delicol:
• duża aktywność enzymu laktazy naturalnego pochodzenia  
   z wyciągu grzyba Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae
   to stabilne i biologicznie aktywne źródło laktazy,
• stabilność w pH kwasu żołądkowego.

Delicol może być używany zarówno podczas karmienia piersią,
jak również podczas karmienia mlekiem mody�kowanym.

Enzym laktaza umożliwia hydrolizę laktozy z mleka. Delicol powinien 
być używany przy karmieniu niemowląt w okresie pierwszych 3–4 
miesięcy życia. Po upływie tego okresu Delicol powinien być 
stopniowo odstawiany.

Sposób użycia: Ilość kropli produktu dodawana do posiłku 
powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb 
organizmu. Z tego powodu zaleca się, aby początkowo 
stosować minimalną ilość kropli określoną w tabeli,
a w przypadku braku skuteczności stopniowo zwiększać porcję 
maksymalnie do górnej wartości z podanych przedziałów.
Wstrząsnąć przed użyciem.
Karmienie piersią
Stosując się do zaleceń dozowania podanego w tabeli odmierz 
odpowiednią ilość kropli na łyżeczkę. Podaj dziecku do 
bezpośredniego spożycia. Kontynuuj karmienie piersią.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Na kolkę niemowlęcą
Enzym laktaza

Wiek dziecka Ilość kropli na posiłek

od 0 do 2 tygodni
od 3 do 4 tygodni
od 1 do 2 miesięcy
od 2 do 3 miesięcy
od 3 do 4 miesięcy

> 4 miesięcy

7-8 kropli
8-9 kropli

9-11 kropli
11-14 kropli
12-15 kropli
14-17 kropli

Ilość mleka Ilość kropli na posiłek

60 ml
90 ml
120 ml
150 ml
180 ml
>180 ml

6-7 kropli
6-10 kropli
7-14 kropli

10-17 kropli
11-20 kropli
15-25 kropli

Mleko mody�kowane Mleko mody�kowane przygotować zgodnie 
z zaleceniami producenta. Dodaj krople Delicol zgodnie z tabelą 
dozowania do mleka o temperaturze właściwej do podania.
Nie przechowywać niespożytego mleka.

Ważne informacje: W trakcie przygotowywania mleka należy 
zawsze postępować zgodnie ze sposobem użycia. Nie dodawać kropli 
Delicol do mleka, które jest bardzo ciepłe albo bardzo zimne. Delicol 
zawiera enzym laktazę, który ulega zniszczeniu pod wpływem 
wysokiej temperatury. Zaleca się, by krople dodawać do pokarmu 
w temperaturze pokojowej. Produkt jest niekompletnym środkiem 
spożywczym. Nie może być stosowany jako jedyne źródło 
pożywienia. Produkt powinien być podawany pod nadzorem lekarza. 
Produktu nie należy stosować pozajelitowo. W przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów u dziecka, należy niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem.
Składniki: Maltoza, woda, sacharoza, maltodekstryna, laktaza, 
chlorek sodu.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, 
w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie 
narażać na działanie promieni słonecznych i ciepła. Przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy używać po okresie 
przydatności do spożycia. Po otwarciu opakowania preparat powinien 
być zużyty w ciągu 3 tygodni.
Ilość netto: 15 ml
Produkowane dla Celsis Farmacêutica S.A. przez Labialfarma S.A. 
Dystrybutor:
A�ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Wartość odżywcza

1344,7 kJ (320,7 Kcal)

100 ml

< 0,1 g
< 0,1 g
78,3 g
55,1 g
1,97 g
0, 07 g
1,57 g

tłuszcz
    w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
    w tym cukry
białko
sól
laktaza

Wartość energetyczna


