
NEOCATE: wyjątkowe rozwiązanie dla małych pacjentów z ABMK

Dlaczego 
NEOCATE LCP?

Dlaczego 
NEOCATE Junior?

Krok 1: NIEMOWLĘ Krok 2: DZIECKO POWYŻEJ 1. ROKU ŻYCIA

• Zawiera w składzie nukleotydy,
które mogą mieć pozytywny wpływ 
na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie 
układu odpornościowego1.

• Dieta kompletna pod względem odżywczym, 
o najwyższej zawartości wit. D oraz wapnia.

• Dieta kompletna o specjalnie 
skomponowanym składzie, zawierająca 
m. in. wapń. wit. D3, żelazo oraz największą 
ilość wielonasyconych kwasów 
tłuszczowych.

• Dostępny w 3 wariantach smakowych: smak 
neutralny, waniliowy i truskawkowy.

• Pierwsza na rynku mieszanka 
aminokwasowa odpowiadająca na rosnące 
wraz z wiekiem potrzeby żywieniowe dzieci 
z ciężką alergią powyżej 1. roku życia.

Leczenie mieszanką aminokwasową powinno trwać 
min. 9-12 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia3.PAMIĘTAJ: 

Naturalna kontynuacja 
leczenia pacjenta  

po osiągnięciu 1. roku życia.

Co jeszcze wyróżnia linię mieszanek NEOCATE?
• Brak w składzie glutaminianu sodu.
• Najczęściej wybierana przez lekarzy mieszanka aminokwasowa2.



Ciężka alergia na białka 
mleka krowiego 

Ciężka alergia na białka 
mleka krowiego u pacjenta?
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Rekomendowany sposób przejścia z formuły 
NEOCATE LCP na formułę NEOCATE Junior
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NEOCATE LCP to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, do stosowania pod nadzorem lekarza. NEOCATE Junior (o smaku neutralnym, waniliowym i truskawkowym) to 
żywność 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.
Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje z zakresu medycyny, farmacji i żywienia.
NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8; 00-728 Warszawa
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