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Nutricia – żywienie specjalistyczne 

Nutricia, służy ludziom najlepszą opieką żywieniową w najwrażliwszych momentach ich życia. Firma jest 
liderem w sprzedaży produktów dla niemowląt i małych dzieci1 oraz żywności medycznej dla osób 
wymagających specjalnej diety2. Od ponad 120 lat tworzy wartościowe produkty, dopasowane  
do potrzeb konsumentów na różnych etapach życia i dostosowane do zróżnicowanych potrzeb 
żywieniowych.  

W ofercie firmy znajdują się m.in. produkty dla niemowląt i małych dzieci (mleka modyfikowane marki 
Bebiko 2, Bebilon 2, żywność uzupełniająca marki BoboVita), a także żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego do podaży doustnej (marki Bebiko 2, Bebilon 2 oraz m.in. Nutridrink, Nutridrink Protein, 
Cubitan), jak również do podaży przez zgłębnik (m.in. preparaty linii Nutrini i Nutrison).  Receptury 
wszystkich produktów oparte są na najnowszych osiągnięciach naukowych oraz szerokiej wiedzy  
na temat składników odżywczych i ich roli w organizmie.  

Nutricia Polska powstała w 1993 roku z połączenia polskiej firmy i zagranicznego inwestora. Dziś, firma 
w warszawskiej siedzibie oraz w dwóch fabrykach w kraju - w Opolu oraz w Krotoszynie, zatrudnia ponad 
1200 pracowników.  

Fundacja Nutricia, od 1996 roku konsekwentnie edukuje w obszarze żywienia niemowląt i małych dzieci 
oraz pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, a także wspiera działalność badawczo-
naukową środowiska medycznego.  

Nutricia jest częścią grupy spółek DANONE - producenta żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym 
etapie życia. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne  
oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące 
żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie 
spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego  
oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty  
oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają  
do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych 
pokoleń i lepszego stanu naszej planety. 

W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym  
i przyjaznym środowisku pracy.  

Poznaj grupę spółek DANONE, odwiedzając nową stronę internetową www.danone.pl.  

 

1 Nutricia za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa w okresie od marca 2019 do lutego 2020 w kategorii Żywność 

dla dzieci (kategoria rozumiana jako suma certyfikowanych: kaszek, deserów, napojów, przekąsek, mlek modyfikowanych oraz obiadków i zupek dla dzieci do 3 roku 

życia). 
2 IQVIA, NFZ, Badanie „Żywienie dojelitowe w szpitalach” zrealizowane przez PEX PharmaSequence (2018). 
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