
Od ponad 80 lat Mead Johnson Nutrition dostarcza 

pacjentom produkty oparte o dowody naukowe, które 

zapewniają korzyści dla zdrowia i rozwoju. Takim 

produktem jest Nutramigen LGG, obecny na rynku 

polskim od kilku lat, a jego stosowanie daje więcej 

korzyści niż Nutramigen bez LGG.  W szczególności 

umożliwia dzieciom nabywać tolerancję na białko 

mleka krowiego szybciej niż inne preparaty.1 

Nutramigen LGG jest stosowany z powodzeniem 

przez 70 % pacjentów z ABM (stosujących hydrolizat 

kazeiny). Z tego względu Mead Johnson Nutrition 

zdecydował o zakończeniu produkcji Nutramigenu bez 

LGG, który przez kilka ostatnich lat był produkowany 

i sprzedawany już jedynie na polskim rynku. 

Technologia produkcji Nutramigenu LGG jest 

taka sama jak Nutramigenu, jednak w wypadku 

Nutramigenu LGG hydrolizat kazeiny zawiera 

dodatkowo wyselekcjonowany szczep Lactobacillus 

rhamnosus GG (znak towarowy LGG).  Wzbogacony 

jest także o ważne dla rozwoju dziecka kwasy 

tłuszczowe jak kwas omega 3 – DHA.  Badania 

wskazują, że 80% dzieci, które stosowały Nutramigen 

LGG nabyły tolerancję na mleko po 1. roku.1 Tym 

samym mogą one szybciej wrócić do normalnej 

diety*. Nutramigen poleca 95% rodziców dzieci, które 

go stosowały, dzięki jego skuteczności.2

UWAGA! Od 1 marca 2016  
Nutramigen 1 i 2 dostępne  

wyłącznie w pełnej odpłatności.

29,94 zł 17,13 zł

WAŻNA INFORMACJA: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia 
niemowląt. Karmienie sztuczne powinno następowć w przypadku, gdy karmienie 
piersią jest niemożliwe lub utrudnione. Produkty z linii Nutramigen to dietetyczne 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego i powinny być stosowane 
pod kontrolą lekarza. LGG jest zastrzeżonym znakiem Valio Ltd Finlandia. 

Referencje: 1. Canani RB et al. J Pediatr 2013;163:771-777;  2. Badanie zostało 
przeprowadzone na grupie 122 matek, których dzieci były karmione Nutramigenem. 
3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zakres wskazań objętych refundacją3 
ODPŁATNOŚĆ 30%:

• alergia na białko mleka krowiego
• objawy związane z alergią pokarmową 

z nadwrażliwością na białka mleka krowiego
• nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością  

na białka mleka krowiego
• wtórna nietolerancja sacharozy związana 

z nadwrażliwością na białka mleka krowiego
• inne alergie związane z nadwrażliwością na białka  

mleka krowiego

W statusie refundowanym Nutramigen 1 LGG i 2 LGG

*w porównaniu do Nutramigenu bez LGG
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