
Дитяче харчування ТМ «Kendamil» 
Kendamil Органічна дитяча суха молочна суміш 3 етап  

з 12 до 36 місяців
Використання
Kendamil Дитяча суха молочна суміш 3 етап призначена для задоволення особли-
вих харчових потреб Вашої дитини з 12 місяців і для підтримки її здорового розвитку:
•  після грудного вигодовування
•  після будь-якої іншої дитячої суміші
•  як заміна будь-якої суміші для подальшого годування дитини з 12 місяців.
Склад: органічне цільне молоко, органічне знежирене молоко, органічна лакто-
за (з молока), органічні рослинні олії (соняшникова, кокосова, ріпакова), органіч-
ний галакто-олігосахарид (з молока), фосфат кальцію, лактат кальцію, гідроксид 
калію, цитрат кальцію, вітамін С, докозагексаенова кислота, карбонат калію, пі-
рофосфат заліза, вітамін Е, сульфат цинку, ніацин, пантотенова кислота, сульфат 
міді, вітамін А, тіамін, рибофлавін, вітамін В6, сульфат марганцю, фолієва кислота, 
селеніт натрію, вітамін K, йодид калію, вітамін D3, біотин, вітамін В12. Без ГМО. 

*цукри, що отримуються з молока

Інструкція з годування (12 до 36 місяців).
Цю інструкцію з годування слід використовувати тільки в якості рекомендацій.  
Всі діти різні, тому їм може знадобитися більше або менше суміші, ніж зазначено 
далі. Kendamil Органічна молочна суміш для малюків 3 етап, слід використову-
вати 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 приготу-
ванням 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.
Важлива інформація для харчування вашої дитини.
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Грудне молоко – найкра-
ще харчування для дитини, вона повинна отримувати його якомога довше. Для 
харчування дітей старше 12 місяців може бути використана сумiш Kendamil 3. Пе-
ред застосуванням рекомендується консультація лікаря. Для розчинення суміші 
використовувати воду гарантованої безпеки та якості.
Перед вживанням переконайтеся, що упаковка не пошкоджена.
Рекомендації до споживання: може бути рекомендовано як молочний напій для 
харчування дітей віком старше 12 місяців.
Не застосовувати при галактоземії.
Примітка: готову суміш також можна давати з чашки, використовувати 
для приготування каш або іншої твердої їжі.

Запаковано в захисному середовищі.
Умови зберігання: закриту упаковку зберігати за температури не вище 25°С та 
відносної вологості повітря не більше 75 %. Відкриту упаковку закрити  кришкою  
(прикрити) та зберігати в сухому прохолодному місці (але не в холодильнику). 
Відкрита упаковка має бути використана протягом 4-х тижнів.
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

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 3 етап з 12 до 36 місяців, 

Кендаміл органік. 
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Інформація про склад На 100 г (g) На 100 ml(мл)
Енергетична цінність 
(калорійність)

кДж ( kJ) /ккал 
(kcal) 1980/ 472 272/65

Жири г (g) 20,6 2,8
з яких насичені г (g) 8,8 1,2
з яких ненасичені г (g) 11,8 1,6
Вуглеводи г (g) 58,6 8,0
з яких цукри* г (g) 56,9 7,8
з яких лактоза г (g) 55,0 7,5
Клітковина (харчові волокна) г (g) 1,5 0,21
з яких ГОС 
(галактоолігосахариди) г (g) 1,45 0,2

з яких 3’GL (галактосилактоза) г (g) 0,05 0,007
Білок (N x 6,25) г (g) 13,0 1,8
Сіль г (g) 0,4 0,07
Вітаміни
Вітамін А мкг-RE (µg -RE) 460,0 63,1
Вітамін D мкг (µg) 11,0 1,5
Вітамін E мг-а- TE (mg-a-TE) 10,5 1,4
Вітамін K мкг (µg) 30,0 4,1
Вітамін С мг (mg)             80,0 11,0
Тіамін мг (mg) 0,55 0,08
Рибофлавін мг (mg)             1,0 0,14
Ніацин мг  (mg) 5,2 0,71
Вітамін В6 мг (mg) 0,38 0,05

Фолат / Фолієва кислота Мкг (DFE) (mcg 
(DFE)) 192,0 26,3

Вітамін В12 мкг (µg) 1,8 0,25
Пантотенова кислота мг (mg) 3,6 0,49
Біотин мкг (µg) 16,0 2,2
Мінерали
Натрій мг (mg) 180,0 25,0
Калій мг (mg) 750,0 103,0

Хлорид мг (mg) 370,0 51,0
Кальцій мг (mg) 860,0 118,0
Фосфор мг (mg) 480,0 66,0
Магній мг (mg) 47,0 6,4
Залізо мг (mg) 7,0 0,96
Цинк мг (mg) 4,1 0,56
Мідь мг (mg) 0,32 0,04
Йод мкг (µg) 110,0 15,0
Селен мкг (µg) 18,0 2,5
Марганець мкг (µg) 65,0 9,0
Інші
L Карнітин (природний) мг (mg) 6,8 0,9
Докозагексаенова кислота 
(DHA) мг (mg) 125 17,1

Ліноленова кислота (LA) мг (mg) 3070 421
α- Ліноленова кислота  
(ALA) мг (mg) 295 40,4

Інструкція з годування (з 1 до 3 років)

(1 мірна ложка без гірки = 4,6 г) Додайте 1 мірну ложку

мл Кількість ложок суміші
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