
Дитяче харчування ТМ «Kendamil» 
Kendamil Органічна дитяча суха молочна суміш 

1 етап з народження до 6 місяців 
Склад: органічне цільне молоко, органічний демінералізований молочний  
сироватковий білок, органічне знежирене молоко, органічні рослинні олії  
(соняшникова, кокосова, ріпакова), органічний галакто-олігосахарид (з молока),  
цитрат кальцію, цитрат натрію, калій хлорид, лактат кальцію, хлорид маг-
нію, докозагексаенова кислота, вітамін С,  гідроксид калію, бітаратрат хо-
ліну, інозитол, арахідонова кислота, таурин, нуклеотиди, пірофосфат 
заліза, сульфат цинку, вітамін Е,  ніацин, пантотенова кислота, сульфат 
міді, тіамін, рибофлавін, вітамін А,  вітамін В6,  магнію сульфат, фолієва 
кислота, йодид калію, селеніт натрію, вітамін К,  вітамін D3,  біотин, вітамін  В12.  
Не містить глютену, без ГМО.

KM_O1_800_1

Наше цільне органічне молоко містить найкраще від природи заповідного 
Озерного краю – найбільшого національного парку Великобританії. Ми не додаємо 
пальмову олію, риб’ячій жир та підозрілі інгредієнти. Наше рішення для зміцнення 
імунитету вашої малечі – це цільне молоко, DHA (Омега-3) рослинного походження 

та HMO (олігосахариди грудного молока). 
Kendamil Органічна дитяча суха молочна суміш 1 етап з народження до 

6 місяців, Кендаміл органік. 

www.babyshop.ua
*цукри, що отримуються з молока

Інструкція з годування (з народження до 6 місяців).
Цю  інструкцію з  годування слід використовувати тільки в якості рекомендацій.  
Всі діти різні, тому їм  може знадобитися більше або менше су-
міші, ніж зазначено нижче. Kendamil Органічна молочна суміш 
для малюків 1  етап, слід використовувати на  вимогу малюка.   
Якщо вам потрібні додаткові поради, проконсультуйтеся зі своїм лікарем. 
Приготування 
Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкцій при приготуванні суміші.  
Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого часу  
може завдати шкоди здоров’ю вашої дитини, в тому числі, через зростання неба-
жаних бактерій. Завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням і не вико-
ристовуйте залишки раніше приготованої суміші. Завжди використовуйте суміш  
протягом 2-х  годин. Завжди стерилізуйте посуд для годування перед  
приготуванням суміші. Миття та  ополіскування пляшечки  
і соски мають бути ретельними.
• Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури 40-500C.
• Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
•  Наповніть мірну ложку сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим  

краєм чистого ножа. Висипте рекомендовану кількість суміші  
в пляшечку для годування.

• Щільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її.
•  Охолодіть готову молочну суміш до  температури годування  

(приблизно 370C). Перевірте температуру!
Забороняється 
Використання води з  колодязів та  каптажних джерел для приготуван-
ня дитячого харчування. Будь ласка, не  підігрівайте молочну суміш  
в мікрохвильовій печі (небезпека перегріву!). Якщо вам потрібні додаткові поради,  
проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Дозування 
Кожна дитина індивідуальна, тому і  кількість молочної суміші на  одне годування 
може різнитися. Вашій дитині не обов’язково випивати всю пляшечку до кінця. Будь 
ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки. На кожну мірну ложку 
без верху сухої суміші додавайте 30 мл кип’яченої води. 1 мірна ложка без верху = 
приблизно 4,3 г сухої суміші. 

Пам’ятайте про необхідність своєчасного введення прикормів.  
Стосовно цього проконсультуйтесь, будь ласка, з лікарем. 

Важлива інформація для харчування вашої дитини.
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком спожи-
вання молочної суміші необхідна консультація лікаря. Можлива індивідуальна під-
вищена чутливість до будь-якого компоненту продукту. Kendamil Органічна молоч-
на суміш для малюків 1 етап забезпечує вашу дитину всім необхідним до настання 
часу введення прикорму:
•  всі основні поживні речовини,
•   поліненасичені жирні кислоти DHA Омега-3, які особливо важливі у перші місяці 

життя, оскільки організм дитини такого віку самостійно їх не виробляє,
•   призначена для задоволення особливих харчових потреб немовлят та легко за-

своюється.Kendamil 1 етапу призначено для задоволення особливих харчових 
потреб немовлят та легко засвоюється.

Упаковано в  захисному середовищі. Перед першим використанням перевірте 
герметичність упаковки та/або внутрішнього пакету: при натисканні двома рука-
ми на пакет з нього не повинне виходити повітря та/або висипатись суміш. При 
порушенні герметичності - продукт не використовуйте.  Непочатий пакет (упа-
ковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при 
температурі від 30C до 250C та уникайте перепаду температур. Початий пакет 
(упаковку) щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кім-
натній температурі, макс. 250C. Вміст відкритого пакету використайте протягом 
4-х тижнів.  Не зберігати в холодильнику.
Маса нетто (банка): 800 г (g). 
Дата виробництва: див. після «MANF» у форматі день, місяць, рік. Дата завер-
шення мінімального терміну придатності «Краще спожити до»:  див. після 
«BEST BEFORE»  у форматі день, місяць, рік. Номер партії: див. на дні упаковки.
Виробник: «Kendal Nutricare Ltd», Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria, LA9 6NL; 
Great Britain, («Кендал Нутрікар Лтд», Мінт Брідж Роад, Кендал, Камбріа, ЛА9 
6НЛ), Велика Британія.  
Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо  прийняття пре-
тензій від споживача: ТОВ «БебіШоп», Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкуль-
тури, 28, тел.: (044) 323-09-01,  код за ЄДРПОУ 41172555
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Інформація про склад На 100 г (g) На 100 ml(мл)
Енергетична цінність (калорійність) кДж ( kJ) /ккал (kcal) 2148/513 277/66
Жири г (g) 27,4 3,5
з яких насичені г (g) 9,7 1,3
з яких ненасичені г (g) 17,7 2,3
Вуглеводи г (g) 54,0 7,0
з яких цукри* г (g) 52,0 6,7
з яких лактоза г (g) 50,0 6,5
Клітковина (харчові волокна) г (g) 1,8 0,23
з яких ГОС (галактоолігосахариди) г (g) 1,7 0,22
з яких 3’GL (галактосилактоза) г (g) 0,06 0,01
Білок (N x 6,25) г (g) 11,2 1,4
з яких Сироватковий білок г (g) 6,4 0,8
з яких Казеїновий білок г (g) 4,6 0,6
Вітаміни
Вітамін А мкг-RE (µg -RE) 390,0 50,0
Вітамін D3 мкг (µg) 10,4 1,3
Вітамін E мг-а- TE (mg-a-TE) 10,5 1,4
Вітамін K мкг (µg) 28,0 3,6
Вітамін С мг (mg)             70,0 9,0
Тіамін мг (mg) 0,5 0,06
Рибофлавін мг (mg)             1,4 0,18
Ніацин мг  (mg) 4,7 0,6
Вітамін В6 мг (mg) 0,4 0,05
Фолат / Фолієва кислота Мкг (DFE) (mcg (DFE)) 150,0 19,3
Вітамін В12 мкг (µg) 1,3 0,16
Пантотенова кислота мг (mg) 3,8 0,49
Біотин мкг (µg) 14,0 1,8
Мінерали
Натрій мг (mg) 190,0 24,5
Калій мг (mg) 520,0 67,0
Хлорид мг (mg) 385,0 49,6
Кальцій мг (mg) 350,0 45,2
Фосфор мг (mg) 185,0 23,8
Магній мг (mg) 50,0 6,4
Залізо мг (mg) 5,3 0,7
Цинк мг (mg) 3,9 0,5
Мідь мг (mg) 0,4 0,052
Йод мкг (µg) 95 12,3
Селен мкг (µg) 18 2,3
Марганець мкг (µg) 70 9
Фтор мг  (mg) <0,1 <0,015
Інші
Таурин мг (mg) 45 5,8
Холін мг (mg) 155,0 20,0
Інозитол мг (mg) 90,0 11,6
L Карнітин (природний) мг (mg) 6,8 0,9
Нуклеотиди мг (mg) 22 2,8
Ліноленова кислота мг (mg) 4600,0 592,0

Вік дитини

Приблизна  
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Кількість свіжокип’яченої  
та охолодженої  

води на один цикл 
годування, мл

Кількість  
ложок для 

приготування 
суміші

Кількість 
годувань  
на добу

З народження до 
1 тижня 3,0 90 3 6

Від 1 до 4 тижнів 3,5 120 4 5
Від 1 до 2 місяців 4,5 120 4 5
3 місяці 5,5 150 5 5
Від 4 до 5 місяців 6,5 180 6 5
6 місяців 8,0 210 7 4

Омега 3
α- Ліноленова кислота  
(ALA) мг (mg) 430,0 55,5

Докозагексаенова кислота (DHA) мг (mg) 125,0 16,1
Омега 6
Ліноленова кислота (LA) мг (mg) 4515 582
Арахідонова кислота (ARA) мг (mg) 62 8


