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Stojíte před výběrem první 
kojenecké výživy? Hledáte 
vhodný příkrm pro Vaše dítě? 
Jedinou vhodnou 
alternativou je SMILK, mléčná 
kojenecká výživa v prášku 
s obsahem Colostra.

S ohledem na budoucnost a zdraví našich dětí 
jsme vyvinuli špičkový výrobek, který jako je-
diný na současném trhu může plně nahradit 
mateřské mléko. Naše kojenecká výživa SMILK 
obsahuje blahodárné bovinní Colostrum. Co-
lostrum je kravské mateřské mléko, které se 
svým složením i vlastnostmi podobá lidskému 
mateřskému mléku. 
Dokonalá a vyvážená receptura výrobku 
SMILK je výsledkem dlouhodobého výzkumu, 
analýz a testů složení mateřského mléka a jeho 
účinků na vývoj dítěte. SMILK je proto první při-
rozenou náhradou výživy dítěte, pokud matka 
nemůže kojit nebo nemá dostatek mléka. 
SMILK obsahuje také optimální množství vita-
mínů a minerálů a při jeho výrobě se zcela obe-
jdeme bez palmového tuku či oleje.

Důležité upozornění!!!

Kojení je nejpřirozenější a nejlepší způsob výživy dítěte a mělo by probíhat tak dlouho, jak je to mož-

né. Před zahájením přikrmování  dítěte  pomocí počátečního mléka SMILK se poraďte s dětským 

lékařem, nebo osobou kvalifikovanou v oblasti farmacie, výživy lidí nebo péče o matku a dítě.

PROČ SMILK?

•  jediná skutečná náhrada 
mateřského mléka

•  obsahuje colostrum

•  doplněné o vitamíny

•  bez palmového tuku

•  cenově srovnatelné
 s jinými příkrmy



Výživové údaje a další praktické informace
Výrobek obsahuje celou řadu vitamínů a minerálů a jeho optimálně zvolené složení má pozitivní vliv 

na zdárný vývoj dítěte. Obsah vitaminu D má pozitivní vliv vývoj kostí, využití vápníků ze stravy a 

funkci imunitního systému.

VýžiVoVé údaje na 100 ml 
mléka

na 100 g 
prášku

energetická hodnota 293 kJ 
(70 kcal)

1884 kJ 
(450 kcal)

Tuky 
- z toho nasycené m. kyseliny

4 g
2,58 g

26 g
17,42 g

Sacharidy
- z toho cukry

8,4 g
8,4 g

54 g
54 g

Vláknina 0,47 g   3 g
Mléčné bílkoviny 1,6 g 10 g
Sůl 0,03 g 0,26 g
Vitamíny
Vitamín A 62 µg 400 µg
Vitamín C 10 mg 65 mg
Vitamín D3 1,6 µg 10 µg
Vitamín E 1,3 mg 8,5 mg
Vitamín K1 4,7 µg 30 µg
Vitamín B1 48 µg 310 µg
Vitamín B2 124 µg 800 µg
Vitamín B6 40 µg 260 µg
Vitamín B12 0,2 µg 1,3 µg
Kyselina listová 13 µg 85 µg
Niacin 0,5 mg 3,2 mg
Biotin 1,4 µg 9 µg
Kyselina pantothenová 0,34 mg 2,2 mg
Minerální látky
Vápník 56 mg 360 mg
Sodík 20 mg 130 mg
Fosfor 40 mg 260 mg
Hořčík 5,4 mg 35 mg
Draslík 75 mg 480 mg
Železo 0,54 mg 3,5 mg
Zinek 0,54 mg 3,5 mg
Měď 42 µg 270 µg
Chlór 48 mg 310 mg
Mangan 10 µg 64 µg
Fluór 3 µg 19 µg
Selen 1,7 µg 11 µg
Jód 12 µg 77 µg
ostatní důležité látky
Cholin 12 mg 80 mg
Inositol 4,8 mg 31 mg
Imunoglobuliny 2,3 mg 15 mg

Vláknina obsažena v produktu má po-

zitivní vliv na trávicí soustavu a správ-

né složení střevní mikroflóry. Obsažené 

růstové faktory mohou napomáhat zdár-

nému vývoji kostí, tkání a mozku dítěte.

Imunoglobuliny třídy G (IgG) jsou proti-

látky, které jsou obsaženy v mateřském 

mléce. Jejich úkolem je chránit dítě před 

patogenními (choroboplodnými) mikro-

organismy a jejich toxiny.

Výrobek neobsahuje palmový olej,  

nemá tedy nepříznivý vliv na ekologii a 

nezatěžuje dětský organismus látkami v 

oleji obsaženými.

SMILK bude Vaše dítě provázet jako  po-

čáteční mléčná kojenecká výživa (do 6 

měsíců věku), dále pak můžete sáhnout 

po pokračovací mléčné výživě, která je 

určená pro děti od 6 měsíců do jednoho 

roku. 

SMILK nabízíme ve dvou standardních 

hmotnostech 900 gramů (ekonomické 

balení na každý den a pro velké malé 

jedlíky) a 400 gramů (jako balení na ces-

ty a krátké výlety).

SMILK je to nejlepší co svému dítěti mů-

žete dát, pokud z jakéhokoliv důvodu 

nemůžete kojit. SMILK zajistí zdravý vý-

voj vašich děti a pomůže jim vyvinout 

silný imunitní systém.

SMILK je český produkt a přidané bovin-

ní Colostrum pochází z českých chovů. 

Přečtěte si o nás více na:

WWW.INGREDIA.CZ


