
Capricare 2 to najlepiej   
na świecie przebadane 
 klinicznie mleko następne  dla 
niemowląt oparte  
 na pełnotłustym mleku 
kozim. 

Wytwarzane tak naturalnie,   
jak to tylko możliwe. 
 Przeznaczone dla dzieci  od 6. 
miesiąca do 3. roku życia.  
 
Nie zawiera syropu 
glukozowego, maltodekstryny, 
oleju palmowego  i lecytyny 
sojowej.  
 
Produkowane od ponad  30 lat 
w Nowej Zelandii   
i dystrybuowane  w ponad 30 
krajach na świecie. 

Sprawdź dlaczego  
pełnotłuste mleko kozie jest doskonałą  

bazą dla mleka następnego

Dlaczego Capricare?

Nasz proces produkcji uproszczony jest do minimum.  
Unikamy nadmiernego przetwarzania, dzięki czemu 

 zachowywane są naturalne składniki odżywcze, w tym 
 nukleotydy i fosfolipidy, obecne w pełnotłustym mleku. 
 Dodajemy do niego wyłącznie składniki niezbędne  dla 

Twojego dziecka (nigdy nie używamy takich  
substancji jak olej palmowy, syrop glukozowy 

czy maltodekstryna).

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem 
 żywienia niemowląt. 

Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu 
 karmienia należy skonsultować się z lekarzem.

Naturalne źródło energii 
 potrzebnej do prawidłowego 

 rozwoju (6) oraz delikatny   
i łagodny smak

Naturalne bogactwo  
 tłuszczu mlecznego w tym 
 składników bioaktywnych   

i MFGM (otoczek 
  kuleczek tłuszczu mlecznego)(4) 

Posiada unikalny   
profil białkowy, tworzy delikatny 
 skrzep kazeinowy. Oznacza to,  że 

jest łatwo trawione   
i łagodne dla brzuszka(1)

Zawiera mniejszą   
ilość białek   

potencjalnie alergizujących(3)

Poznaj różnice między 
 mlekiem krowim, a kozim

zobacz film

Jak przejść  
 z krowiego mleka modyfikowanego  
na kozie mleko następne?

Capricare nie zawiera

Oleju 
palmowego

Maltodekstryny Syropu 
glukozowego

 
Skład mleka następnego  

Capricare 2

TRAWIENIE1

powstawanie  
skrzepu kazeinowego

pH 4.1 pH 4.6

TŁUSZCZ 
MLECZNY2

w mleku początkowym 
i następnym

45% 0%

BIAŁKA 
ALERGIZUJĄCE3 18% 54%

MFGM4

otoczki kuleczek 
tłuszczu mlecznego 
w mleku początkowym 
i następnym

naturalne, 
z mleka

sztucznie  
dodane

naturalne, 
z mleka

sztucznie  
dodane

SKŁADNIKI  
ODŻYWCZE 
I BIOAKTYWNE5

w mleku początkowym 
i następnym

mleko 
kozie

mleko 
krowie

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. 
Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia należy skonsultować się z lekarzem. 

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. 
Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia należy skonsultować się z lekarzem. 

Składniki odżywcze
W 100 ml*W 100 gJednostka

Wartość energetyczna 2802100kJ
66510kcal

Białko 1,310,1g
7,457,4gWęglowodany

W tym cukry (laktoza) 7,457,4g
3,426,7gTłuszcz, w tym

Nasycone kwasy tłuszczowe 1,29,5g
Jednonienasycone kwasy tł. 1,612,7g
Wielonienasycone kwasy tł. 0,534,1g
-Kwas linolowy (omega 6) 4003100mg

53410mg-Kwas α-linolenowy (omega 3)

Białko 1,310,1g
7,457,4gWęglowodany

-Kwas dokozaheksaenowy 
(DHA) 15120mg
-Kwas arachidonowy (AA) 16125mg

Witaminy
Witamina A 56430µg-RE

1,512µgWitamina D3

Witamina E 1,512mg α-TE
6,752µgWitamina K1

Witamina C 13100mg
0,0620,48mgTiamina

Ryboflwina 0,120,95mg
0,665,1mgNiacyna

Witamina B6 0,0360,28mg
22170µg-DFEKwas foliowy

Kwas pantotenowy 0,352,7mg
0,181,4µgWitamina B12

Biotyna 2,318µg

Składniki mineralne
Sód 19150mg

70540mgPotas
Chlorki 57440mg

59460mgWapń
Fosfor 44340mg

4,636mgMagnez
Żelazo 0,896,9mg

0,493,8mgCynk
Miedź 0,0490,38mg

0,00900,070mgMangan
Fluorki 0,00650,050mg

2,519µgSelen
Jod 13100µg

Pozostałe składniki
Cholina 21160mg

4,636mgTauryna
Inozytol 3,930mg

*Obliczono na podstawie następujących proporcji rozpuszczania: proszek (g) 4,3; woda (ml) 30; 
 ilość proszku w 100 ml (g) 12,9

7,07,0 0,90mgKarnityna
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α - s1 kazeina* 
β - laktoglobulina 

https://www.youtube.com/watch?v=eThzVbdqdA4

