
Nieprzyjemny smak aminokwasów jest głównym powodem braku 
akceptacji diety przez dzieci z alergią na białka mleka krowiego, co 
praktycznie uniemożliwia leczenie żywieniowe1.

Smak akceptowany przez dziecko jest wymieniany jako jedna z trzech 
pożądanych cech mieszanki leczniczej stosowanej przewlekle w leczeniu 
alergii na białka mleka krowiego1.

JEDYNA na polskim rynku oferta mieszanek aminokwasowych 
odpowiadająca na zmieniające się wraz z wiekiem 
potrzeby żywieniowe dziecka. 

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Neocate LCP Neocate Junior
o smaku neutralnym

Neocate Junior
o smaku waniliowym

Neocate Junior
o smaku truskawkowym

do 12. miesiąca życia po 1. roku życia po 1. roku życia po 1. roku życia

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ



Od 1 lipca 2018 
WZBOGACAMY NASZĄ OFERTĘ 
O DWA NOWE WARIANTY

NEOCATE. ZAWSZE BEZ GLUTAMINIANU SODU

o smaku
WANILIOWYM

o smaku
TRUSKAWKOWYM

NOWOŚĆ

Ważne:

Receptę na Neocate może wypisać 
każdy lekarz niezależnie od specjalizacji

Każda recepta powinna być odnotowana 
w dokumentacji i opatrzona informacją 
dotyczącą przebiegu leczenia pacjenta 
uzasadniającą dalszą preskrypcję

Należy podać dawkowanie Neocate

Należy pamiętać o podaniu smaku na 
recepcie na Neocate Junior: o smaku 
neutralnym, truskawkowym i/lub 
waniliowym.

WSKAZANIA OBJĘTE REFUNDACJĄ:*
- ciężka alergia na białka mleka krowiego
- złożona nietolerancja białek pokarmowych

WSKAZANIA OBJĘTE REFUNDACJĄ:*
- ciężka alergia na białka mleka krowiego
- złożona nietolerancja białek pokarmowych

!

320zł*
ODPŁATNOŚĆ

PACJENTANEO/04.06/2018
Neocate LCP, Neocate Junior to dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
do stosowania pod nadzorem lekarza.
Neocate LCP - do postępowania dietetycznego u niemowląt w alergii na białka mleka krowiego, 
złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta 
elementarna.
Neocate Junior - do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w alergii na 
białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których 
wskazana jest dieta elementarna.
* Wskazania refundacyjne: Neocate LCP: Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na 
białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych. Neocate Junior: Postępowanie 
dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz 
złożonej nietolerancji białek pokarmowych.

* Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 
2018 (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.32)
Na podstawie decyzji Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2018 r.:
- nr R171108317/40W dla Neocate Junior (o smaku truskawkowym),
- nr R171108311/40W dla Neocate Junior (o smaku waniliowym).
1. Błażowski Ł., Kurzawa R. Alergia na białka mleka krowiego – teoria i praktyka. Część I i II. Standardy 
Medyczne Pediatria, Nr 5; tom 14; 2017.
Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje z zakresu medycyny, farmacji i żywienia.
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.; ul. Bobrowiecka 8; 00-728 Warszawa.


