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Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: ФКУ Анамікс Інфант для дітей –  
суміш амінокислот, що містить незамінні та замінні амінокислоти, 
вуглеводи, жири, вітаміни, мінеральні речовини� Збагачена довго-
ланцюговими поліненасиченими жирними кислотами та пре-
біотичними волокнами, розроблена для використання в дієтотерапії 
підтвердженої фенілкетонурії у дітей від народження до 12 місяців  
та для подальшого годування дітей до 3-х років життя�
Містить пребіотики для підтримки природної імунної системи 
дитини� Містить Омега-3 та Омега-6 для підтримки розвитку мозку 
та зору у немовлят� Не містить доданого фенілаланіну�

Не є лікарським засобом.

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту�

Рекомендації щодо споживання: добова доза продукту визначається лікарем  
з урахуванням віку дитини, маси тіла та стану здоров’я� Доза ФКУ Анамікс Інфант для дітей 
повинна регулярно коригуватися лікарем� 

Рекомендоване приготування: 15 г продукту розвести водою до 100 мл�

Важливо: вживати тільки під наглядом лікаря� Не може використовуватись як єдине 
джерело харчування, повинні використовуватись також інші джерела білка, наприклад, 
із грудного молока, з ціллю забезпечення потреб дитини у фенілаланіні, рідині та інших 
харчових речевинах� Тільки для хворих на фенілкетонурію�

Приготування: використовуйте тільки мірний ковпачок, що додається� Кожен мірний 
ковпачок (5 г) ФКУ Анамікс Інфант для дітей розводиться в 30 мл води для отримання 
рекомендованої концентрації� Забороняється використання води з колодязів та каптажних 
джерел для приготування дитячого харчування� Порошкова дитяча суміш не стерильна, 
тому ї ї необхідно готувати безпосередньо перед годуванням� Будь ласка, не підігрівайте 
суміш у мікрохвильовій печі через небезпеку перегріву�
1� Помийте руки�
2� Перед приготуванням суміші простерилізуйте пляшечку та соску для годування�
3� Закип’ятіть свіжу питну воду та охолодіть ї ї до температури 40 °С�
4� Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування�
5� Наповніть мірний ковпачок сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим краєм чистого ножа� 

Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку�
6� Закрийте пляшечку та ретельно потрусіть�
7� Охолодіть готову суміш до температури годування (приблизно 37 °C)� Перевірте 

температуру! Суміш, що лишилась після годування, необхідно вилити�

Попередження про здоровий стан зубів: 
1� При годуванні з пляшечки не допускайте тривалого або частого контакту із зубами 

дитини, оскільки це збільшує ризик виникнення карієсу�
2� Переконайтеся, що зуби дитини чисті після останнього годування на ніч�
3� Зверніться до вашого лікаря або стоматолога за інформацією�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�
Перед початком застосування рекомендована консультація з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 400 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці�  
Після першого відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику  
не більше 2 тижнів�

Термін придатності: 18 місяців з дати виробництва�

ФКУ АНАМІКС ІНФАНТ/
PKU ANAMIX INFANT

Функціональне дитяче харчування PKU Anamix Infant/ФКУ Анамікс Інфант 
для дітей, хворих на фенілкетонурію, від народження до 12 місяців  
та для подальшого годування дітей до 3 років життя
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1950/466

Еквівалент білка г 13,1

Всього 
амінокислот 
З них:

г

L-аланін г 0,61

L-аргінін г 1,08

L-аспарагінова  
кислота

г 1,01

L-цистин г 0,40

L-глутамінова 
кислота

г 1,40

Гліцин г 0,95

L-гістидин г 0,62

L-ізолейцин г 0,95

L-лейцин г 1,63

L-лізин г 1,11

L-метіонін г 0,26

L-фенілаланін г -

L-пролін г 1,16

L-серин г 0,71

L-треонін г 0,80

L-триптофан г 0,32

L-тирозин г 1,44

L-валін г 1,04

Жири, з них: г 23,0

насичені г 7,5

мононенасичені г 9,4

поліненасичені г 5,0

Лінолева кислота 
(LA)

г 4,1

α-ліноленова 
кислота (ALA)

г 0,66

Арахідонова 
кислота (AA)

г 0,14

Докозагексаєнова 
кислота (DHA)

г 0,07

Вуглеводи г 49,8

З них цукри г 7,3

Харчові волокна г 3,7

Сіль г 0,5

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 191

Калій мг 501

Хлориди мг 355

Кальцій мг 410

Фосфор мг 300

Магній мг 58

Залізо мг 8,1

Мідь мг 0,43

Цинк мг 5,7

Марганець мг 0,43

Йод мкг 83

Молібден мкг 12

Селен мкг 15,5

Хром мкг 13,8

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 392

Вітамін D3 мкг 8,7

Вітамін E мг α-TE 4,6

Вітамін K1 мкг 37,2

Вітамін C мг 49

Вітамін B1 мг 0,50

Вітамін B2 мг 0,50

Ніацин
мг  

(мг NE)
2,2

Вітамін B6 мг 0,50

Фолієва кислота мкг 55

Вітамін B12 мкг 1,2

Біотин мкг 18,2

Пантотенова 
кислота

мг 2,8

Інші

L-карнітин мг 10,1

Холін мг 91

Міо-інозитол мг 98

Таурин мг 23
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ФКУ НУТРІ 1 ЕНЕРДЖІ/
PKU NUTRI 1 ENERGY

Функціональний продукт для дитячого харчування ФКУ Нутрі 1 Енерджі/ 
PKU Nutri 1 Energy для дітей від народження до 12 місяців та в якості додат-
кового харчування дітей до 3 років життя, хворих на фенілкетонурію

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�
Рекомендації щодо застосування: Функціональний продукт для 
дитячого харчування для дітей від народження до 12 місяців  
та в якості додаткового харчування дітей до 3 років життя, хворих  
на фенілкетонурію, ФКУ Нутрі 1 Енерджі/PKU Nutri 1 Energy –  
це питна суміш амінокислот, що містить незамінні та замінні 
амінокислоти, вуглеводи, жири, вітаміни, мінеральні речовини� 
Збагачена довголанцюговими поліненасиченими жирними 
кислотами (LCPs), розроблена для використання в дієтотерапії 
підтвердженої фенілкетонурії у дітей від народження до 12 місяців 
та для подальшого годування дітей до 3-х років життя�
Не є лікарським засобом.
Тільки для дітей з підтвердженою фенілкетонурією! Застосовувати тільки під наглядом 
лікаря! Не використовувати як єдине джерело поживних речовин! При використанні суворо 
дотримуватися вікових рекомендацій! Тільки для ентерального споживання!
Не застосовувати для парентерального харчування!
Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту� 
Продукт не повинен використовуватися в якості єдиного джерела білка, необхідно 
застосовувати у поєднанні з природним білком, наприклад, грудним молоком або молочною 
сумішшю, з ціллю забезпечення потреб дитини у фенілаланіні, рідині та інших харчових 
речовинах у прописаних лікарем або дієтологом кількостях�
Для дітей старше шести місяців також призначається додаткове харчування�
Рекомендації щодо споживання: добова доза продукту визначається лікарем  
з урахуванням віку дитини, маси тіла та стану здоров’я� 
Рекомендоване приготування: 13,8 г продукту розвести водою до 100 мл�
Важливо: вживати тільки під наглядом лікаря� Суха дитяча суміш не є стерильною�  
Дитячу суміш слід готувати безпосередньо перед годуванням�
Приготування: використовуйте лише мірну ложку, що додається� 1 мірна ложка (4,6 г)  
порошку розводиться в 30 мл води для отримання рекомендованої концентрації� 
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування 
дитячого харчування� Будь ласка, не підігрівайте суміш у мікрохвильовій печі через 
небезпеку перегріву�
1� Помийте руки�
2� Перед приготуванням суміші простерилізуйте пляшечку та соску для годування�
3� Закип’ятіть свіжу питну воду та охолодіть ї ї до температури 40 °C�
4� Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування�
5� Наповніть мірний ковпачок сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим краєм чистого ножа� 

Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку�
6� Закрийте пляшечку та ретельно потрусіть�
7� Охолодіть готову суміш до температури годування (приблизно 37 °C)� Перевірте 

температуру! Суміш, що лишилась після годування, необхідно вилити�
Попередження про здоровий стан зубів: 
1� При годуванні з пляшечки не допускайте тривалого або частого контакту із зубами 

дитини, оскільки це збільшує ризик виникнення карієсу�
2� Переконайтеся, що зуби дитини чисті після останнього годування на ніч�
3� Зверніться до вашого лікаря або стоматолога за інформацією�
Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�
Перед початком застосування рекомендована консультація з лікарем�
Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 400 г у жерстяній банці�
Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці� Після першого 
відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше 1 місяця�
Термін придатності: 18 місяців з дати виробництва�



9Перед застосуванням необхідно проконсультуватися зі спеціалістом

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

2001/478

Еквівалент білка г 11,9

Всього 
амінокислот 
З них:

г

L-аланін г 0,54

L-аргінін г 0,96

L-аспарагінова  
кислота

г 0,90

L-цистин г 0,36

L-глутамінова 
кислота

г 1,22

Гліцин г 0,84

L-гістидин г 0,55

L-ізолейцин г 0,85

L-лейцин г 1,46

L-лізин г 0,99

L-метіонін г 0,23

L-фенілаланін г -

L-пролін г 1,02

L-серин г 0,63

L-треонін г 0,71

L-триптофан г 0,28

L-тирозин г 1,32

L-валін г 0,93

Жири, з них: г 24,5

насичені г 8,9

мононенасичені г 9,6

поліненасичені г 4,8

Вуглеводи г 52,5

З них цукри г 4,7

Харчові волокна г 0

Сіль г 0,47

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 189

Калій мг 525

Хлориди мг 386

Кальцій мг 475

Фосфор мг 341

Магній мг 51

Залізо мг 5,8

Мідь мг 0,41

Цинк мг 5,3

Марганець мг 0,20

Йод мкг 100

Молібден мкг 11,3

Селен мкг 14,5

Хром мкг 10,6

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 406

Вітамін D3 мкг 8,8

Вітамін E мг α-TE 4,8

Вітамін K1 мкг 42,5

Вітамін C мг 63,8

Вітамін B1 мг 0,54

Вітамін B2 мг 0,54

Ніацин
мг  

(мг NE)
4,9  
(9,6)

Вітамін B6 мг 0,54

Фолієва кислота мкг 64

Вітамін B12 мкг 1,3

Біотин мкг 19

Пантотенова 
кислота

мг 2,9

Інші

L-карнітин мг 10

Холін мг 95,4

Міо-інозитол мг 108

Таурин мг 27
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ФКУ НУТРІ 1 КОНЦЕНТРАТ/
PKU NUTRI 1 CONCENTRATED

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: функціональне  
дитяче харчування ФКУ Нутрі 1 Концентрат/PKU Nutri 1 Concentrated  
для дітей від народження до 12 місяців та в якості додаткового харчу-
вання дітей до 3 років життя, хворих на фенілкетонурію

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей: функціональне дитяче харчування  
ФКУ Нутрі 1 Концентрат/PKU Nutri 1 Concentrated для дітей  
від народження до 12 місяців та в якості додаткового харчування 
дітей до 3 років життя, хворих на фенілкетонурію� Суміш 
амінокислот порошкоподібна без фенілаланіну з вуглеводами, 
вітамінами, мінералами і мікроелементами� Дієта з використанням 
даного продукту повинна містити достатню кількість енергії, 
незамінних жирних кислот і фенілаланіну для задоволення 
повсякденних потреб�

Не є лікарським засобом.

Тільки для дітей з підтвердженою фенілкетонурією!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря!
Не використовувати як єдине джерело поживних речовин!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Тільки для ентерального споживання!
Не застосовувати для парентерального харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів 
продукту� 
Не перевищувати щоденну рекомендовану дозу� 

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті суворо індивідуальна, 
визначається лікарем та залежить від віку, ваги і медичного стану дитини, а також повинна 
регулярно корегуватися під наглядом лікаря�
Приготування: споживання повинно бути розділене на 3–5 прийомів, рівномірно 
розподілених протягом дня� Продукт слід приймати змішаним з розрахованою кількістю 
іншої їжі або напоєм, наприклад, водою, дитячою сумішшю, фруктовим пюре� 
При додаванні до дитячої суміші суворо дотримуйтесь гігієнічних інструкцій для запобігання 
забруднення� Зверніться до інструкції виробника даних дитячих сумішей для правильної 
підготовки і приготування� 
Суміш слід готувати кожного разу безпосередньо перед годуванням дитини� 
Будь ласка, доглядайте за першими зубками малюка, особливо перед сном�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 500 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці� Після 
першого відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше  
1 місяця�

Термін придатності: 24 місяці з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична  
цінність 

кДж/
ккал

1285/302

Еквівалент білка г 50

Всього 
амінокислот 
З них:

г

L-аланін г 2,4

L-аргінін г 2,0

L-аспаргінова 
кислота

г 5,5

L-цистин г 1,3

L-глутамінова 
кислота

г 11,6

Гліцин г 1,4

L-гістидин г 1,3

L-ізолейцин г 3,3

L-лейцин г 5,4

L-лізин г 3,8

L-метіонін г 1,3

L-фенілаланін г -

L-пролін г 5,2

L-серин г 2,9

L-треонін г 2,6

L-триптофан г 1,0

L-тирозин г 3,2

L-валін г 3,8

Жири г 0

З них насичені г 0

Вуглеводи г 25,6

З них цукри г 0,9

Харчові волокна г 0

Сіль г 1,75

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 700

Калій мг 2250

Хлориди мг 1400

Кальцій мг 1925

Фосфор мг 1146

Магній мг 240

Залізо мг 35

Мідь мг 1,8

Цинк мг 16,5

Марганець мг 2,5

Йод мкг 300

Молібден мкг 100

Селен мкг 60

Хром мкг 80

Фтор мг 0,5

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 1900

Вітамін D3 мкг 42,5

Вітамін E мг α-TE 16,0

Вітамін K мкг 35,0

Вітамін C мг 100

Вітамін B1 мг 2,0

Вітамін B2 мг 2,25

Ніацин
мг  

(мг NE)
38,5  
(22,5)

Вітамін B6 мг 1,75

Фолієва кислота мкг 250

Вітамін B12 мкг 4,25

Біотин мкг 50,0

Пантотенова 
кислота

мг 15,0

Інші

L-карнітин мг 75

Холін мг 700

Інозитол мг 450

Таурин мг 235
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ФКУ НУТРІ 2 ЕНЕРДЖІ/
PKU NUTRI 2 ENERGY

Функціональний продукт для дитячого харчування ФКУ Нутрі 2 Енерджі/ 
PKU Nutri 2 Energy для дітей від 1 року та старше, хворих  
на фенілкетонурію

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: Функціональний продукт  
для дитячого харчування для дітей від 1 року та старше, хворих  
на фенілкетонурію, ФКУ Нутрі 2 Енерджі/PKU Nutri 2 Energy –  
це питна суміш амінокислот без фенілаланіну, що містить незамінні 
та замінні амінокислоти, вуглеводи, жири, вітаміни, мінеральні 
речовини� 

Не є лікарським засобом.

Тільки для дітей з підтвердженою фенілкетонурією!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря!
Не використовувати як єдине джерело поживних речовин!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Тільки для ентерального споживання!
Не застосовувати для парентерального харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту� 
Продукт не повинен використовуватися в якості єдиного джерела білка, необхідно 
застосовувати у поєднанні з природним білком та іншими поживними речовинами  
з ціллю забезпечення потреб дитини у фенілаланіні, рідині та інших харчових речовинах  
у прописаних лікарем або дієтологом кількостях�

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті та порції розведення суворо 
індивідуальні� Визначається лікарем з урахуванням віку дитини, маси тіла та стану здоров’я� 

Приготування: 
Здоров’я пацієнтів залежить від дотримання правил приготування та використання 
продукту�
1� Перед застосуванням ретельно вимити руки та весь посуд�
2� Відміряйте необхідну кількість холодної води в контейнер та додайте приписану кількість 

порошку� 
3� Накрийте кришкою та струсіть продукт до повного розчинення порошку�
4� Приготовлений продукт охолодити та вживати протягом 24 годин�
5� Струсіть або розмішайте продукт безпосередньо перед використанням� Краще вживати 

охолодженим�
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування 
дитячого харчування�
Рекомендація для пацієнта: починати із розведення 1 до 5, продовжувати розведення 
від 1 до 4�

Осмоляльність:
із розведення 1 до 5 (на 100 г порошку додати 500 мл води) = 830 мОсмол/кг 
із розведення 1 до 4 (на 100 г порошку додати 400 мл води) = 1060 мОсмол/кг 

Розведення наведені для прикладу� Можна приймати продукт як більш концентрований 
напій або пасту, але додаткова вода або розбавлені напої мають бути вжиті одразу�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 454 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці� Після першого 
відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше 1 місяця�

Термін придатності: 18 місяців з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1691/402

Еквівалент білка г 27

Всього 
амінокислот 
З них:

г

L-аланін г 1,45

L-аргінін г 0,84

L-аспарагінова 
кислота

г 2,6

L-цистин г 0,78

L-глутамінова 
кислота

г 5,55

L-гістидин г 0,58

L-ізолейцин г 1,87

L-лейцин г 2,08

L-лізин г 2,08

L-метіонін г 0,53

L-фенілаланін г -

L-пролін г 3,85

L-серин г 1,87

L-треонін г 1,04

L-триптофан г 0,35

L-тирозин г 2,39

L-валін г 1,87

L-цитрулін г 0,84

Жири г 14

З них насичені г 1,6

Вуглеводи г 42

З них цукри г 4,7

Харчові волокна г 0

Сіль г 1,59

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 636

Калій мг 914

Хлориди мг 511

Кальцій мг 883

Фосфор мг 883

Магній мг 140

Залізо мг 15,3

Мідь мг 1,2

Цинк мг 12

Марганець мг 2,3

Йод мкг 144

Молібден мкг 37,6

Селен мкг 45,6

Хром мкг 24,5

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 500

Вітамін D3 мкг 12

Вітамін E мг α-TE 9,6

Вітамін K мкг 48

Вітамін C мг 62,5

Вітамін B1 мг 0,80

Вітамін B2 мг 0,80

Ніацин
мг  

(мг NE)
5  

(10,8)

Вітамін B6 мг 0,80

Фолієва кислота мкг 240

Вітамін B12 мкг 2

Біотин мкг 18

Пантотенова 
кислота

мг 3,2

Інші

L-карнітин мг 32

Холін мг 250

Інозитол мг 56

Таурин мг 680
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ФКУ НУТРІ 2 ЕНЕРДЖІ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА/
PKU NUTRI 2 ENERGY ORANGE FLAVOUR

Функціональний продукт для дитячого харчування ФКУ Нутрі 2 Енерджі 
зі смаком апельсина/PKU Nutri 2 Energy orange flavour для дітей  
від 1 року та старше, хворих на фенілкетонурію

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: Функціональний продукт 
для дитячого харчування для дітей від 1 року та старше, хворих 
на фенілкетонурію, ФКУ Нутрі 2 Енерджі зі смаком апельсина/
PKU Nutri 2 Energy orange flavour – це питна суміш амінокислот 
без фенілаланіну, що містить незамінні та замінні амінокислоти, 
вуглеводи, жири, вітаміни, мінеральні речовини� З цукрами  
та підсолоджувачем�

Не є лікарським засобом.

Тільки для дітей з підтвердженою фенілкетонурією!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря!
Не використовувати як єдине джерело поживних речовин!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Тільки для ентерального споживання!
Не застосовувати для парентерального харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту� 
Продукт не повинен використовуватися в якості єдиного джерела білка, необхідно 
застосовувати у поєднанні з природним білком та іншими поживними речовинами  
з ціллю забезпечення потреб дитини у фенілаланіні, рідині та інших харчових речовинах  
у прописаних лікарем або дієтологом кількостях�

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті та порції розведення суворо 
індивідуальні� Визначається лікарем з урахуванням віку дитини, маси тіла та стану здоров’я� 

Приготування: 
Здоров’я пацієнтів залежить від дотримання правил приготування та використання 
продукту�
1� Перед застосуванням ретельно вимити руки та весь посуд�
2� Відміряйте необхідну кількість холодної води в контейнер та додайте приписану кількість 

порошку� 
3� Накрийте кришкою та струсіть продукт до повного розчинення порошку�
4� Приготовлений продукт охолодити та вживати протягом 24 годин�
5� Струсіть або розмішайте продукт безпосередньо перед використанням� Краще вживати 

охолодженим�
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування 
дитячого харчування�
Рекомендація для пацієнта: починати із розведення 1 до 5, продовжувати розведення 
від 1 до 4�

Осмоляльність:
із розведення 1 до 5 (на 100 г порошку додати 500 мл води) = 770 мОсмол/кг 
із розведення 1 до 4 (на 100 г порошку додати 400 мл води) = 980 мОсмол/кг 
Розведення наведені для прикладу� Можна приймати продукт як більш концентрований 
напій або пасту, але додаткова вода або розбавлені напої мають бути вжиті одразу�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 454 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці� Після першого 
відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше 1 місяця�

Термін придатності: 18 місяців з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1606/382

Еквівалент білка г 27

Всього 
амінокислот 
З них:

г

L-аланін г 1,45

L-аргінін г 0,84

L-аспарагінова 
кислота

г 2,60

L-цистин г 0,78

L-глутамінова 
кислота

г 5,55

L-гістидин г 0,58

L-ізолейцин г 1,87

L-лейцин г 2,08

L-лізин г 2,08

L-метіонін г 0,53

L-фенілаланін г -

L-пролін г 3,85

L-серин г 1,87

L-треонін г 1,04

L-триптофан г 0,35

L-тирозин г 2,39

L-валін г 1,87

L-цитрулін г 0,84

Жири г 14

З них насичені г 1,6

Вуглеводи г 37

З них цукри г 9,4

Харчові волокна г 0

Сіль г 1,59

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 636

Калій мг 914

Хлориди мг 511

Кальцій мг 883

Фосфор мг 883

Магній мг 140

Залізо мг 15,3

Мідь мг 1,2

Цинк мг 12

Марганець мг 2,3

Йод мкг 144

Молібден мкг 37,6

Селен мкг 45,6

Хром мкг 24,5

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 500

Вітамін D3 мкг 12

Вітамін E мг α-TE 9,6

Вітамін K мкг 48

Вітамін C мг 62,5

Вітамін B1 мг 0,80

Вітамін B2 мг 0,80

Ніацин
мг 

(мг NE)
5  

(10,8)

Вітамін B6 мг 0,80

Фолієва кислота мкг 240

Вітамін B12 мкг 2,0

Біотин мкг 18

Пантотенова 
кислота

мг 3,2

Інші

L-карнітин мг 32

Холін мг 250

Інозитол мг 56

Таурин мг 680
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ФКУ НУТРІ 2 КОНЦЕНТРАТ/
PKU NUTRI 2 CONCENTRATED

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: функціональне ди-
тяче харчування для дітей від 1 року, хворих на фенілкетонурію та гіпер-
фенілаланінемію, ФКУ Нутрі 2 Концентрат/PKU Nutri 2 Concentrated 

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: Харчовий продукт  
для спеціальних медичних цілей: функціональне дитяче  
харчування для дітей від 1 року, хворих на фенілкетонурію  
та гіперфенілаланінемію, ФКУ Нутрі 2 Концентрат/ 
PKU Nutri 2 Concentrated – суміш амінокислот порошкоподібна  
без фенілаланіну з вуглеводами, вітамінами, мінералами  
і мікроелементами� Дієта з використанням даного продукту повинна 
містити достатню кількість енергії, незамінних жирних кислот  
і фенілаланіну для задоволення повсякденних потреб�

Не є лікарським засобом.

Тільки для дітей з підтвердженою фенілкетонурією!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря!
Не використовувати як єдине джерело поживних речовин!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Тільки для ентерального споживання!
Не застосовувати для парентерального харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів 
продукту� 
Не перевищувати щоденну рекомендовану дозу� 

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті суворо індивідуальна, 
визначається лікарем та залежить від віку, ваги і медичного стану дитини, а також повинна 
регулярно корегуватися під наглядом лікаря�

Приготування: споживання повинно бути розділене на 3–5 прийомів, рівномірно 
розподілених протягом дня� Продукт слід приймати змішаним з розрахованою кількістю 
іншої їжі або напоєм, наприклад, водою, фруктовими соками, фруктовими пюре� 

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 500 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці� Після 
першого відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше  
1 місяця�

Термін придатності: 24 місяці з дати виробництва�



17Перед застосуванням необхідно проконсультуватися зі спеціалістом

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1239/292

Еквівалент білка г 60

Всього 
амінокислот 
З них:

г

L-аланін г 2,7

L-аргінін г 2,3

L-аспаргінова 
кислота

г 6,6

L-цистин г 1,5

L-глутамінова 
кислота

г 14,0

Гліцин г 1,5

L-гістидин г 1,5

L-ізолейцин г 3,9

L-лейцин г 6,6

L-лізин г 4,7

L-метіонін г 1,5

L-фенілаланін г -

L-пролін г 6,2

L-серин г 3,5

L-треонін г 3,1

L-триптофан г 1,3

L-тирозин г 3,9

L-валін г 4,7

Жири г 0

З них насичені г 0

Вуглеводи г 12,9

З них цукри г 0,42

Харчові волокна г 0

Сіль г 1,4

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 541

Калій мг 1200

Хлориди мг 902

Кальцій мг 2299

Фосфор мг 1380

Магній мг 315

Залізо мг 27

Мідь мг 2,1

Цинк мг 19,8

Марганець мг 3,6

Йод мкг 323

Молібден мкг 94,8

Селен мкг 54,0

Хром мкг 90

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 1800

Вітамін D3 мкг 42,0

Вітамін E мг α-TE 19,2

Вітамін K мкг 51,1

Вітамін C мг 90

Вітамін B1 мг 2,3

Вітамін B2 мг 2,4

Ніацин
мг  

(мг NE)
43,6  
(22,8)

Вітамін B6 мг 2,1

Фолієва кислота мкг 230

Вітамін B12 мкг 4,5

Біотин мкг 60,0

Пантотенова 
кислота

мг 11,4

Інші

L-карнітин мг 90

Холін мг 780

Інозитол мг 270
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ФКУ НУТРІ 3 ЕНЕРДЖІ/
PKU NUTRI 3 ENERGY

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей для осіб від 9 років 
та дорослих, включаючи вагітних жінок, хворих на фенілкетонурію, 
ФКУ Нутрі 3 Енерджі/PKU Nutri 3 Energy

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: Харчовий продукт  
для спеціальних медичних цілей для осіб від 9 років та дорослих, 
включаючи вагітних жінок, хворих на фенілкетонурію,  
ФКУ Нутрі 3 Енерджі/PKU Nutri 3 Energy – це питна суміш 
амінокислот без фенілаланіну, що містить незамінні та замінні 
амінокислоти, вуглеводи, жири, вітаміни, мінеральні речовини� 

Не є лікарським засобом.

Тільки для осіб з підтвердженою фенілкетонурією!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря!
Не використовувати як єдине джерело поживних речовин!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Тільки для ентерального споживання!
Не застосовувати для парентерального харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту� 
Продукт не повинен використовуватися в якості єдиного джерела білка, необхідно 
застосовувати у поєднанні з природним білком та іншими поживними речовинами  
з ціллю забезпечення потреб хворого у фенілаланіні, рідині та інших харчових речовинах  
в прописаних лікарем або дієтологом кількостях�

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті та порції розведення суворо 
індивідуальні� Визначається лікарем з урахуванням віку, маси тіла та стану здоров’я� 

Приготування: 
Здоров’я пацієнтів залежить від дотримання правил приготування та використання 
продукту�
1� Перед застосуванням ретельно вимити руки та весь посуд�
2� Відміряйте необхідну кількість холодної води в контейнер та додайте приписану кількість 

порошку� 
3� Накрийте кришкою та струсіть продукт до повного розчинення порошку�
4� Приготовлений продукт охолодити та вживати протягом 24 годин�
5� Струсіть або розмішайте продукт безпосередньо перед використанням� Краще вживати 

охолодженим�
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування 
дитячого харчування�
Рекомендація для пацієнта: починати із розведення 1 до 5, продовжувати розведення 
від 1 до 4�

Осмоляльність:
із розведення 1 до 5 (на 100 г порошку додати 500 мл води) = 830 мОсмол/кг 
із розведення 1 до 4 (на 100 г порошку додати 400 мл води) = 1060 мОсмол/кг 
Розведення наведені для прикладу� Можна приймати продукт як більш концентрований 
напій або пасту, але додаткова вода або розбавлені напої мають бути вжиті одразу�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 454 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці� Після першого 
відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше 1 місяця�

Термін придатності: 18 місяців з дати виробництва�



19Перед застосуванням необхідно проконсультуватися зі спеціалістом

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1629/387

Еквівалент білка г 35,4

Всього 
амінокислот 
З них:

г

L-аланін г 1,46

L-аргінін г 2,80

L-аспарагінова 
кислота

г 2,58

L-цистин г 1,01

L-глутамінова 
кислота

г 4,48

Гліцин г 2,58

L-гістидин г 1,56

L-ізолейцин г 2,46

L-лейцин г 4,15

L-лізин г 3,25

L-метіонін г 0,67

L-фенілаланін г -

L-пролін г 2,91

L-серин г 1,86

L-треонін г 2,02

L-триптофан г 0,82

L-тирозин г 3,70

L-валін г 2,69

Жири г 12,6

З них насичені г 1,4

Вуглеводи г 33

З них цукри г 3,6

Харчові волокна г 0

Сіль г 1,35

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 540

Калій мг 673

Хлориди мг 539

Кальцій мг 1138

Фосфор мг 1103

Магній мг 293

Залізо мг 14,3

Мідь мг 0,86

Цинк мг 8,7

Марганець мг 1,9

Йод мкг 115

Молібден мкг 37,5

Селен мкг 58,4

Хром мкг 26,6

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 586

Вітамін D3 мкг 7,3

Вітамін E мг α-TE 10,9

Вітамін K мкг 71,8

Вітамін C мг 54,3

Вітамін B1 мг 0,80

Вітамін B2 мг 0,85

Ніацин
мг  

(мг NE)
5  

(18,7)

Вітамін B6 мг 1,4

Фолієва кислота мкг 430

Вітамін B12 мкг 2,7

Біотин мкг 21,4

Пантотенова 
кислота

мг 4,3

Інші

L-карнітин мг 36

Холін мг 376

Інозитол мг 70

Таурин мг 130
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ФКУ НУТРІ 3 ЕНЕРДЖІ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА/
PKU NUTRI 3 ENERGY ORANGE FLAVOUR

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей для осіб від 9 років 
та дорослих, включаючи вагітних жінок, хворих на фенілкетонурію, ФКУ 
Нутрі 3 Енерджі зі смаком апельсина/PKU Nutri 3 Energy orange flavour

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool

Рекомендації щодо застосування: Харчовий продукт  
для спеціальних медичних цілей для осіб від 9 років та дорослих, 
включаючи вагітних жінок, хворих на фенілкетонурію,  
ФКУ Нутрі 3 Енерджі зі смаком апельсина/PKU Nutri 3 Energy orange 
flavour – це питна суміш амінокислот без фенілаланіну, що містить 
незамінні та замінні амінокислоти, вуглеводи, жири, вітаміни, 
мінеральні речовини� З цукрами та підсолоджувачем�

Не є лікарським засобом.

Тільки для осіб з підтвердженою фенілкетонурією!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря!
Не використовувати як єдине джерело поживних речовин!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Тільки для ентерального споживання!
Не застосовувати для парентерального харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту� 
Продукт не повинен використовуватися в якості єдиного джерела білка, необхідно 
застосовувати у поєднанні з природним білком та іншими поживними речовинами  
з ціллю забезпечення потреб дитини у фенілаланіні, рідині та інших харчових речовинах  
в прописаних лікарем або дієтологом кількостях�

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті та порції розведення суворо 
індивідуальні� Визначається лікарем з урахуванням віку, маси тіла та стану здоров’я� 

Приготування: 
Здоров’я пацієнтів залежить від дотримання правил приготування та використання 
продукту�
1� Перед застосуванням ретельно вимити руки та весь посуд�
2� Відміряйте необхідну кількість холодної води в контейнер та додайте приписану кількість 

порошку� 
3� Накрийте кришкою та струсіть продукт до повного розчинення порошку�
4� Приготовлений продукт охолодити та вживати протягом 24 годин�
5� Струсіть або розмішайте продукт безпосередньо перед використанням� Краще вживати 

охолодженим�
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування 
дитячого харчування�
Рекомендація для пацієнта: починати із розведення 1 до 5, продовжувати розведення 
від 1 до 4�

Осмоляльність:
із розведення 1 до 5 (на 100 г порошку додати 500 мл води) = 890 мОсмол/кг 
із розведення 1 до 4 (на 100 г порошку додати 400 мл води) = 1100 мОсмол/кг 
Розведення наведені для прикладу� Можна приймати продукт як більш концентрований 
напій або пасту, але додаткова вода або розбавлені напої мають бути вжиті одразу�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 454 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці� Після першого 
відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше 1 місяця�

Термін придатності: 18 місяців з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1544/367

Еквівалент білка г 35,4

Всього 
амінокислот 
З них:

г

L-аланін г 1,45

L-аргінін г 2,79

L-аспаргінова 
кислота

г 2,57

L-цистин г 1,01

L-глутамінова 
кислота

г 4,46

Гліцин г 2,57

L-гістидин г 1,56

L-ізолейцин г 2,46

L-лейцин г 4,13

L-лізин г 3,24

L-метіонін г 0,67

L-фенілаланін г -

L-пролін г 2,90

L-серин г 1,85

L-треонін г 2,01

L-триптофан г 0,82

L-тирозин г 3,70

L-валін г 2,68

Жири г 12,6

З них насичені г 1,4

Вуглеводи г 28

З них цукри г 3,5

Харчові волокна г 0

Сіль г 1,35

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 540

Калій мг 673

Хлориди мг 539

Кальцій мг 1138

Фосфор мг 1103

Магній мг 293

Залізо мг 14,3

Мідь мг 0,86

Цинк мг 8,7

Марганець мг 1,9

Йод мкг 115

Молібден мкг 37,5

Селен мкг 58,4

Хром мкг 26,6

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 586

Вітамін D3 мкг 7,3

Вітамін E мг α-TE 10,9

Вітамін K мкг 71,8

Вітамін C мг 54,3

Вітамін B1 мг 0,80

Вітамін B2 мг 0,85

Ніацин
мг 

(мг NE)
5  

(18,7)

Вітамін B6 мг 1,4

Фолієва кислота мкг 430

Вітамін B12 мкг 2,7

Біотин мкг 21,4

Пантотенова 
кислота

мг 4,3

Інші

L-карнітин мг 36

Холін мг 376

Інозитол мг 70

Таурин мг 130
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ФКУ НУТРІ 3 КОНЦЕНТРАТ/
PKU NUTRI 3 CONCENTRATED

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей для осіб від 8 років 
та дорослих, включаючи вагітних жінок, хворих на фенілкетонурію,  
ФКУ Нутрі 3 Концентрат/PKU Nutri 3 Concentrated

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей для осіб від 8 років та дорослих,  
хворих на фенілкетонурію, ФКУ Нутрі 3 Концентрат/PKU Nutri 3  
Concentrated – це питна суміш амінокислот без фенілаланіну, 
що містить незамінні та замінні амінокислоти, вуглеводи, жири, 
вітаміни, мінеральні речовини� 

Не є лікарським засобом.

Тільки для осіб з підтвердженою фенілкетонурією!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря!
Не використовувати як єдине джерело поживних речовин!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Тільки для ентерального споживання!
Не застосовувати для парентерального харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту� 
Не перевищувати щоденну рекомендовану дозу� Продукт не повинен використовуватися  
в якості єдиного джерела білка, необхідно застосовувати у поєднанні з природним білком  
та іншими поживними речовинами з ціллю забезпечення потреб у фенілаланіні, рідині  
та інших харчових речовинах в прописаних лікарем або дієтологом кількостях� 

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті та порції розведення суворо 
індивідуальні� Визначається лікарем з урахуванням віку, маси тіла та стану здоров’я� 

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 500 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці� Після першого 
відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше 1 місяця�

Термін придатності: 24 місяці з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1263/297

Еквівалент білка г 70

Всього 
амінокислот 
З них:

г 81

L-аланін г 3,25

L-аргінін г 2,70

L-аспарагінова 
кислота

г 7,70

L-цистин г 1,86

L-глутамінова 
кислота

г 16,21

Гліцин г 1,86

L-гістидин г 1,86

L-ізолейцин г 4,63

L-лейцин г 7,60

L-лізин г 5,37

L-метіонін г 1,85

L-фенілаланін г -

L-пролін г 7,28

L-серин г 4,03

L-треонін г 3,61

L-триптофан г 1,34

L-тирозин г 4,52

L-валін г 5,37

Жири г 0

З них насичені г 0

Вуглеводи г 4,3

З них цукри г 0,2

Харчові волокна г 0

Сіль г < 0,05

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг <20

Калій мг 1400

Хлориди мг <20

Кальцій мг 1820

Фосфор мг 1085

Магній мг 392

Залізо мг 22,4

Мідь мг 1,82

Цинк мг 20

Марганець мг 2,80

Йод мкг 288

Молібден мкг 90

Селен мкг 70

Хром мкг 98

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 1400

Вітамін D3 мкг 35

Вітамін E мг α-TE 15

Вітамін K мкг 56

Вітамін C мг 105

Вітамін B1 мг 2,45

Вітамін B2 мг 2,20

Ніацин
мг  

(мг NE)
25,2  
(48)

Вітамін B6 мг 2,5

Фолієва кислота мкг 253

Вітамін B12 мкг 4,2

Біотин мкг 70

Пантотенова 
кислота

мг 9,1

Інші

L-карнітин мг 105

Холін мг 630

Інозитол мг 315
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ФКУ 1/PKU 1

Спеціальний продукт дитячого харчування для дітей від народження  
до 1 року, хворих на фенілкетонурію та гіперфенілаланінемію,  
ФКУ 1/PKU 1

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: ФКУ 1/PKU 1 – суміш 
амінокислот без фенілаланіну, збагачена вітамінами  
та мінеральними речовинами� ФКУ 1/PKU 1 використовується  
в якості білка в дієтотерапії дітей, хворих на фенілкетонурію  
та гіперфенілаланінемію, від народження до 1 року, під постійним 
наглядом лікаря�

Застосовувати тільки для хворих на ФКУ та тільки  
під наглядом лікаря!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Продукт не призначений для парентерального харчування!
Для грудного немовляти не використовувати як єдине годування�
Використовувати тільки в поєднанні з грудним молоком або адаптованою молочною 
сумішшю для немовлят!

Не є лікарським засобом.

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів 
продукту�

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті суворо індивідуальна  
та визначається лікарем з урахуванням віку, маси тіла та фізичного розвитку дитини� 
Споживання ФКУ 1/PKU 1 має бути виключно під наглядом лікаря і коригуватися регулярно� 
Кількість води, необхідна для приготування повноцінної лікувальної суміші, повинна 
визначатися лікарем�
Суміш не кип’ятити! Не заморожувати! Готова суміш може бути підігріта перед вживанням�
Необхідна денна кількість має бути розділена на 3-5 окремих порцій та змішана  
з розрахованими дозами інших продуктів харчування (наприклад, дитячою молочною 
сумішшю, іншим дитячим харчуванням)�
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування 
дитячого харчування�
Дитяче харчування з використанням ФКУ 1/PKU 1 має містити достатню кількість енергії, 
незамінних амінокислот та фенілаланіну для задоволення добових потреб дитини�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 500 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці�  
Після першого відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику  
не більше 1 місяця�

Термін придатності: 24 місяці з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1233/290

Еквівалент білка г 50

Всього 
амінокислот 
З них:

г 60

L-аланін г 2,4

L-аргінін г 2

L-аспарагінова  
кислота

г 5,7

L-цистин г 1,4

L-глутамінова 
кислота

г 11,9

Гліцин г 1,4

L-гістидин г 1,4

L-ізолейцин г 3,4

L-лейцин г 5,7

L-лізин г 4

L-метіонін г 1,4

L-фенілаланін г -

L-пролін г 5,4

L-серин г 3

L-треонін г 2,7

L-триптофан г 1

L-тирозин г 3,4

L-валін г 4

Жири г 0

З них насичені г 0

Вуглеводи г 22,5

З них цукри г 0,9

Харчові волокна г 0

Сіль г 1,75

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 700

Калій мг 2230

Хлор мг 1400

Кальцій мг 1900

Фосфор мг 1130

Магній мг 190

Залізо мг 29

Мідь мг 1,65

Цинк мг 18

Марганець мг 1,8

Йод мкг 260

Молібден мкг 100

Селен мкг 74,5

Хром мкг 75

Фторид мг 0,5

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 1750

Вітамін D3 мкг 22,5

Вітамін E мг α-TE 10

Вітамін K1 мкг 25

Вітамін C мг 150

Вітамін B1 мг 2

Вітамін B2 мг 1,8

Ніацин
мг  

(мг NE)
21  

(37,7)

Вітамін B6 мг 1,5

Фолієва кислота мкг 275

Вітамін B12 мкг 4

Біотин мкг 42

Пантотенова 
кислота

мг 11,5

Інші

L-карнітин мг 75

Таурин мг 250

Холін мг 450

Інозитол мг 300
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ФКУ 2 ПРИМА/
PKU 2 PRIMA

Функціональний продукт харчування для дітей від одного року,  
хворих на фенілкетонурію та персистентну гіперфенілаланінемію,  
ФКУ 2 прима/PKU 2 prima

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: ФКУ 2 прима/PKU 2 prima –  
формула, що є сумішшю амінокислот, окрім фенілаланіну, збагачена 
вітамінами, мінеральними речовинами� Розроблена  
для використання в дієтичній терапії фенілкетонурії  
та персистентної гіперфенілаланінемії для дітей  
від одного року� 

Застосовувати тільки для хворих на фенілкетонурію  
і персистентну гіперфенілаланінемію та тільки  
за призначенням лікаря! 
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!  
Не можна використовувати парентерально!
Не можна використовувати як єдине джерело харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів 
продукту�

Рекомендації щодо споживання: добове споживання продукту визначається лікарем  
з урахуванням віку дитини, маси тіла та стану здоров’я� Споживання ФКУ 2 прима/ 
PKU 2 prima прима повинне регулярно коригуватися лікарем� Необхідна денна кількість 
повинна бути розділена на 3–5 рівних порцій та змішана з розрахованою кількістю інших 
продуктів харчування (наприклад, з напоями, фруктовим пюре)� Дієта з ФКУ 2 прима/ 
PKU 2 prima прима має містити достатню кількість енергії, незамінних жирних кислот  
і фенілаланіну для задоволення добових потреб� Кількість води, необхідна для 
приготування повноцінної лікувальної суміші, повинна визначатися лікарем� 
Лікувальну суміш не кип’ятити! Не заморожувати!
Забороняється використовувати воду з колодязів та каптажних джерел для приготування 
суміші�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 500 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці�  
Після першого відкриття зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику  
не більше 1 місяця�

Термін придатності: 24 місяці з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1190/280

Еквівалент білка г 60

Всього 
амінокислот 
З них:

г 72

L-аланін г 2,8

L-аргінін г 2,4

L-аспарагінова 
кислота

г 6,8

L-цистин г 1,6

L-глутамінова 
кислота

г 14,4

Гліцин г 1,6

L-гістидин г 1,6

L-ізолейцин г 4

L-лейцин г 6,8

L-лізин г 4,9

L-метіонін г 1,6

L-фенілаланін г -

L-пролін г 6,4

L-серин г 3,6

L-треонін г 3,2

L-триптофан г 1,3

L-тирозин г 4

L-валін г 4,9

Жири г 0

З них насичені г 0

Вуглеводи г 10

З них цукри г 0,4

Харчові волокна г 0

Сіль г 1,35

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг 540

Калій мг 1200

Хлориди мг 900

Кальцій мг 2300

Фосфор мг 1380

Магній мг 300

Залізо мг 30

Мідь мг 2,1

Цинк мг 30

Марганець мг 3,6

Цод мкг 340

Молібден мкг 95

Селен мкг 50

Хром мкг 120

Фтор мг 1,8

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 1200

Вітамін D3 мкг 18

Вітамін E мг α-TE 21

Вітамін K1 мкг 57

Вітамін C мг 180

Вітамін B1 мг 1,8

Вітамін B2 мг 2,4

Ніацин
мг  

(мг NE)
12,6  
(33,6)

Вітамін B6 мг 2,7

Фолієва кислота мкг 288

Вітамін B12 мкг 3,6

Біотин мкг 90

Пантотенова 
кислота

мг 11,4

Інші

L-карнітин мг 150

Холін мг 780

Інозитол мг 265
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Ф-АМ 1/P-AM 1

Функціональне дитяче харчування Ф-АМ 1/P-AM 1 для дітей від 5 місяців 
до 4 років, хворих на фенілкетонурію

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: Функціональний продукт 
харчування для дітей від 5 місяців до 4 років, хворих  
на фенілкетонурію, Ф-АМ 1/P-AM 1 – продукт, що містить суміш 
незамінних і замінних амінокислот з мінералами, мікроелементами 
та вітамінами� Для оптимального задоволення потреби  
Ф-АМ 1/P-AM 1 має дещо збільшений вміст заліза, а також достатній 
вміст вітаміну D3 та фториду� Дієта з додаванням Ф-АМ 1/P-AM 1 
передбачена відповідно до потреби надходження енергії, важливих 
жирних кислот та фенілаланіну�
Розроблений як функціональний продукт харчування при 
підтвердженій фенілкетонурїі для дітей від 5 місяців до 4 років�

Застосовувати тільки для хворих на фенілкетонурію та тільки під наглядом лікаря!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Продукт не призначений для парентерального харчування!
Не можна використовувати як єдине джерело харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів 
продукту�

Не є лікарським засобом.

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті суворо індивідуальна  
та визначається лікарем з урахуванням віку, маси тіла та стану здоров’я�  
Суміш не кип’ятити! Не заморожувати!
Функціональний продукт харчування для дітей від 5 місяців до 4 років, хворих  
на фенілкетонурію, Ф-АМ 1/P-AM 1 можна додавати в пюре для дитячого харчування,  
а також до фруктових або овочевих соків�

Інструкція щодо приготування:
Приготування з пюре для дитячого харчування: 
Нагрійте прикорм до температури 30 °C� Додайте визначену кількість мірних ложок 
продукту (або зважте визначену кількість Ф-АМ 1/P-AM 1 і додайте цю кількість)  
і ретельно перемішайте за допомогою шейкера� Кожну порцію слід вживати відразу після 
приготування�
Приготування з фруктовим або овочевим соком:
Додайте до шейкера визначену кількість мірних ложокФ-АМ 1/P-AM 1 та 150 мл фруктового 
або овочевого соку� Накрийте кришкою і добре збовтайте� Кожну порцію слід вживати 
відразу після приготування�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 500 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25 °C� Після першого відкриття 
зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше 1 місяця�

Термін придатності: 24 місяці з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична  
цінність 

кДж/
ккал

1275/300

Еквівалент білка г 75

Всього 
амінокислот
З них:

г 90

L-аланін г 3,7

L-аргінін г 3,3

L-аспарагінова 
кислота

г 8

L-цистин г 1,9

L-глутамінова 
кислота

г 16

Гліцин г 2,1

L-гістидин г 2,2

L-ізолейцин г 5,2

L-лейцин г 9,2

L-лізин г 6

L-метіонін г 1,4

L-фенілаланін г -

L-пролін г 8,4

L-серин г 4,1

L-треонін г 4

L-триптофан г 1,9

L-тирозин г 6,4

L-валін г 5,7

Жири г 0

З них насичені г 0

Вуглеводи г 0

З них цукри г 0

Сіль г <0,03

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг <10

Калій мг 500

Хлориди мг <5

Кальцій мг 2610

Фосфор мг 1610

Магній мг 105

Залізо мг 40

Мідь мг 2

Цинк мг 8

Марганець мг 2,3

Йод мкг 350

Молібден мкг 230

Селен мкг 40

Хром мкг 160

Фторид мг 3

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 400

Вітамін D3 мкг 25

Вітамін E мг α-TE 6,7

Вітамін K1 мкг 0

Вітамін C мг 0

Вітамін B1 мг 2

Вітамін B2 мг 1,7

Ніацин
мг  

(мг NE)
30  

(61,7)

Вітамін B6 мг 1

Фолієва кислота мкг 200

Вітамін B12 мкг 5

Біотин мкг 20

Пантотенова 
кислота

мг 13

Інші

L-карнітин мг 50

Таурин мг 0,5

Холін мг 326

Інозитол мг 0
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Ф-АМ 2/P-AM 2

Функціональне дитяче харчування Ф-АМ 2/P-AM 2 для дітей від 4 років 
до 12 років, хворих на фенілкетонурію

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендацїі щодо застосування: Функціональний продукт 
харчування для дітей від 4 років до 12 років, хворих  
на фенілкетонурію, Ф-АМ 2/P-AM 2 – продукт, що містить  
суміш незамінних і замінних амінокислот з мінералами, 
мікроелементами та вітамінами� Дієта з додаванням  
Ф-АМ 2/P-AM 2 передбачена відповідно до потреби надходження 
енергії, важливих жирних кислот і фенілаланіну�
Розроблений як функціональний продукт харчування  
при підтвердженій фенілкетонурїі для дітей від 4 років до 12 років�

Застосовувати тільки для хворих на фенілкетонурію та тільки  
під наглядом лікаря!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Продукт не призначений для парентерального харчування!
Не можна використовувати як єдине джерело харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів 
продукту�

Не є лікарським засобом.

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті суворо індивідуальна; 
визначається лікарем з урахуванням віку, маси тіла та стану здоров’я� Суміш не кип’ятити! 
Не заморожувати!
Денна загальна кількість Ф-АМ 2/P-AM 2 розподіляється протягом дня на 3–5 порцій  
і відповідно приймається під час їжі�
Ф-АМ 2/P-AM 2 можна додавати у фруктові соки або пюре з фруктів та овочів�

Інструкція щодо приготування:
Приготування з фруктовим або овочевим соком:
Додайте до шейкера визначену кількість мірних ложок Ф-АМ 2/P-AM 2 та 150 мл 
фруктового або овочевого соку� Накрийте кришкою і добре збовтайте� Кожну порцію слід 
вживати відразу після приготування�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 500 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25 °C� Після першого відкриття 
зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше 1 місяця�

Термін придатності: 24 місяці з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1275/300

Еквівалент білка г 75

Всього 
амінокислот 
З них:

г 90

L-аланін г 4,7

L-аргінін г 4,5

L-аспарагінова 
кислота

г 10

L-цистин г 1,2

L-глутамінова 
кислота

г 15,6

Гліцин г 4,1

L-гістидин г 2

L-ізолейцин г 4,5

L-лейцин г 6,8

L-лізин г 5,5

L-метіонін г 1,6

L-фенілаланін г -

L-пролін г 7,4

L-серин г 5

L-треонін г 3,9

L-триптофан г 1,3

L-тирозин г 6,2

L-валін г 5,7

Жири г 0

З них насичені г 0

Вуглеводи г 0

З них цукри г 0

Сіль г <0,03

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг <10

Калій мг 1000

Хлориди мг <5

Кальцій мг 2300

Фосфор мг 1700

Магній мг 300

Залізо мг 23

Мідь мг 2

Цинк мг 15

Марганець мг 4,9

Йод мкг 350

Молібден мкг 170

Селен мкг 55

Хром мкг 140

Фторид мг 1,8

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 900

Вітамін D3 мкг 13,2

Вітамін E мг α-TE 4

Вітамін K1 мкг 0

Вітамін C мг 0

Вітамін B1 мг 2,1

Вітамін B2 мг 2,4

Ніацин
мг  

(мг NE)
24  

(45,7)

Вітамін B6 мг 1

Фолієва кислота мкг 300

Вітамін B12 мкг 5,8

Біотин мкг 25

Пантотенова 
кислота

мг 9,5
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Ф-АМ 3/P-AM 3

Функціональне дитяче харчування Ф-АМ 3/P-AM 3 для дітей від 13 років, 
хворих на фенілкетонурію

Виробник: «SHS Інтернешнл Лтд�», Великобританія, 100 Вавертрі 
Болевард, Вавертрі Технолоджі Парк, Ліверпуль, Мерсейсайд,  
L7 9PT/«SHS International Ltd�», United Kingdom, Liverpool�

Рекомендації щодо застосування: Функціональний продукт 
харчування для дітей від 13 років, хворих на фенілкетонурію,  
Ф-АМ 3/P-AM 3 – продукт, що містить суміш незамінних  
і замінних амінокислот з мінералами, мікроелементами  
та вітамінами� Для оптимального задоволення потреби  
Ф-АМ 3/P-AM 3 має дещо збільшений вміст фосфору та магнію� 
Дієта з додаванням Ф-АМ 3/P-AM 3 передбачена відповідно  
до потреби надходження енергії, важливих жирних кислот  
і фенілаланіну�
Розроблений як функціональний продукт харчування  
при підтвердженій фенілкетонурїі для дітей від 13 років�

Застосовувати тільки для хворих на фенілкетонурію та тільки під наглядом лікаря!
При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій!
Продукт не призначений для парентерального харчування!
Не можна використовувати як єдине джерело харчування!

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів 
продукту�

Не є лікарським засобом.

Рекомендації щодо споживання: добова потреба в продукті суворо індивідуальна  
та визначається лікарем з урахуванням віку, маси тіла та стану здоров’я�  
Суміш не кип’ятити! Не заморожувати!
Денна загальна кількість Ф-АМ 3/P-AM 3 розподіляється протягом дня на 3–5 порцій  
і відповідно приймається під час їжі�
Ф-АМ 3/P-AM 3 можна додавати у фруктові соки або пюре з фруктів та овочів�

Інструкція з приготування:
Приготування з фруктовим або овочевим соком:
Додайте до шейкера визначену кількість мірних ложок Ф-АМ 3/P-AM 3 та 150 мл фруктового 
або овочевого соку� Накрийте кришкою і добре збовтайте� Кожну порцію слід вживати 
відразу після приготування�

Рекомендований термін споживання: термін споживання узгоджується з лікарем�

Форма випуску: порошкоподібна суміш масою 500 г у жерстяній банці�

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25 °C� Після першого відкриття 
зберігати зі щільно закритою кришкою в холодильнику не більше 1 місяця�

Термін придатності: 24 місяці з дати виробництва�
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Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Енергетична 
цінність 

кДж/
ккал

1275/300

Еквівалент білка г 75

Всього 
амінокислот 
З них:

г 90

L-аланін г 4,7

L-аргінін г 5,1

L-аспарагінова 
кислота

г 11,9

L-цистин г 1,2

L-глутамінова 
кислота

г 15,8

Гліцин г 4,2

L-гістидин г 1,7

L-ізолейцин г 4,5

L-лейцин г 6,7

L-лізин г 5,4

L-метіонін г 1,6

L-фенілаланін г -

L-пролін г 5,6

L-серин г 4

L-треонін г 4

L-триптофан г 1,2

L-тирозин г 7

L-валін г 5,4

Жири г 0

З них насичені г 0

Вуглеводи г 0

З них цукри г 0

Сіль г <0,03

Інгредієнти
Одиниці 
виміру

На 100 г  
сухої суміші

Мінеральні речовини та мікроелементи

Натрій мг <10

Калій мг 900

Хлориди мг <5

Кальцій мг 2121

Фосфор мг 1558

Магній мг 850

Залізо мг 20

Мідь мг 1

Цинк мг 23

Марганець мг 7,5

Йод мкг 350

Молібден мкг 100

Селен мкг 70

Хром мкг 110

Фторид мг 1,5

Вітаміни

Вітамін А мкг RE 400

Вітамін D3 мкг 10

Вітамін E мг α-TE 0

Вітамін K1 мкг 0

Вітамін C мг 0

Вітамін B1 мг 3

Вітамін B2 мг 2

Ніацин
мг  

(мг NE)
32  
(52)

Вітамін B6 мг 1,9

Фолієва кислота мкг 350

Вітамін B12 мкг 7

Біотин мкг 57

Пантотенова 
кислота

мг 10
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Дистриб’ютори/Імпортер в Україні: 
ТОВ «Людмила-Фарм», Україна, 03057, м� Київ,  
вул� Зоологічна, 5/1а; тел�: +38 044 492 32 65

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР» 
(ПрАТ «МФК-ЦЕНТР»), Україна, 01032, м� Київ,  

бульвар Тараса Шевченка, 60; тел� +38 044 391 11 40

Компанія-представник виробника:  
«СІА Нутриція», Ж� Даліна іела 15, Рига ЛВ 1013, Латвія  

тел� +371 67 78 4370 CustomerService�Medical@danone�com  
SIA Nutricia, J�Daliņa iela 15, Rīga LV 1013, Latvia  

tel� +371 67 78 4370 CustomerService�Medical@danone�com

Інформація призначена для медичних працівників. Інформація не призначена 
для передачі та використання особами, які не є медичними працівниками. 
Перед застосуванням продуктів, зазначених у цьому компендіумі, необхідна 
консультація фахівця.

Лінії підтримки Nutricia Advanced Medical Nutrition в Україні: +38 095 282 65 98 
(10�00–17�00, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв’язку)
www�nutricia�com


