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I mikro: Mät upp kallt 
vatten i nappflaskan 
och tillsätt rätt antal 
strukna mått pulver.

Tillslut flaskan  
och skaka/
blanda tills 
pulvret löst sig.

Känn efter att blandningen 
inte är för varm genom att 
droppa lite på insidan av 
handleden. Smaka själv 
innan du ger till ditt barn.

Servera nylagad. 
Eventuella rester  
ska inte sparas.

I kastrull: Vispa ihop rätt 
mängd pulver och kallt vatten 
i en kastrull och värm till 
 ättemperatur.

HUR STOR PORTION?

Mängderna som anges i tabellen är ungefärliga eftersom alla barn äter olika 
mycket. Barnet reglerar själv sitt intag efter behov och intag av vanlig mat. 
Tabellen bör därför endast användas som vägledning.

Barnets ålder Antal mål/dygn Vatten Pulver Färdig mängd

6-8 mån 1–3 210 ml 7 mått 235 ml

1–4 180 ml 6 mått 200 ml

> 8 mån 1–3 210 ml 7 mått 235 ml

1–3 180 ml 6 mått 200 ml

ANVÄNDNING

Rådgör alltid med Barnavårdscentralen om barnets mat. Allomin 2/Allomin 
Syrnet 2/Allomin SensiPro 2 är en tillskottsnäring och används endast som 
tillskott till barnets alltmer varierade mat. 

Allomin 2/Allomin 2 Syrnet/Allomin2 SensiPro är lämplig endast för barn över 
6 månaders ålder och ska inte användas som ersättning för bröstmjölk under 
barnets första 6 månader.

Allomin Syrnet 2/Allomin SensiPro 2 har har ett lågt pH.  Pro teinet bryts 
därigenom delvis ned och blir mjukare. Det ser man genom att tillagad 
Allomin Syrnet 2/Allomin SensiPro 2 är lite flockig.

För bästa kvalitet ska tillskottsnäringen serveras nylagad och bör förbrukas 
inom 1 timme.

Viktigt: Värm Allomin SensiPro 2 till max 40 grader, vid högre temperatur 
avtar effekten av den aktiva bakteriekulturen, Lactobacillus reuteri Protectis®, 
samma som i Sempers Dråber.

BÄST FÖRE

Bäst-före-datum är angivet på förpackningens ovansida. Öppnad förpackning 
bör förbrukas inom 1 månad.

FÖRVARING

Torrt, mörkt och ej över normal rumstemperatur. Förvara alltid pulvret i 
originalförpackningen. Det finns en smart förvaring för skopan i locket.

HAR DU FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER?

Ring oss gärna! Semper Danmark • Tel 80 60 74 00

info@semper.dk 
www.semper.dk

Forskning & utveckling i samråd med barnläkare
Allomin 2/Allomin Syrnet 2/Allomin SensiPro 2 inne håller en noga utvald  blandning av mjölk-
fett och vegetabiliska oljor. Små barn kan ha svårt att själva bilda de långkedjiga fleromättade 

fettsyrorna  omega-3 (DHA) och omega-6 (ARA) i tillräcklig mängd. Därför ingår dessa i alla 
Allomin 2-  produkter, liksom även nukleotider och GOS (galaktooligo sackarider/ fibrer). Järn bidrar till en 
normal intellektuell utveckling och förståelse hos barn. Vitamin D är nöd vändigt för att benstommen ska 
växa och utvecklas normalt, och jod bidrar till barns normala tillväxt.  Allomin 2/Allomin Syrnet 2/Allomin 
SensiPro 2 är därför berikad med järn, vitamin D och jod.

Se gärna vår   
tillagnings film!
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Tillskottsnäring från 6 månader

Värm utan lock och napp på 
full effekt i ca 40 sekunder.

DOSERING

Det är viktigt att dosera rätt mängd pulver i förhållande till mängd vatten. För 
stor mängd pulver kan orsaka förstoppning. För liten mängd pulver innebär 
att barnet får otillräcklig mängd energi och näring. 

Vatten Pulver Färdig mängd

60 ml 2 mått 65 ml

90 ml 3 mått 100 ml

120 ml 4 mått 135 ml

150 ml 5 mått 165 ml

180 ml 6 mått 200 ml

210 ml 7 mått 235 ml

240 ml 8 mått 265 ml

Skopstorlek 8,6 ml =4,7 g. 
Använd alltid medföljande 
skopa med strukna mått. 


