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HUMANA 3 mleko modyfikowane po 12 miesiącu życia 800 g
+ łyżeczka GRATIS
 

Cena: 239,70 PLN

Opis słownikowy

Producent HUMANA GMBH

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Opis produktu
 

Opis 

 

Mleko Humana 3 przeznaczone dla małych dzieci po ukończeniu 12. miesiąca życia. Zalecane jako kolejna propozycja po mleku
Humana 2 lub bezpośrednio po zakończeniu karmienia piersią. Skład mleka Humana 3 pokrywa zwiększające się zapotrzebowanie na
wszystkie niezbędne składniki odżywcze w drugim roku życia dziecka w czasie rozszerzania diety dziecka w inne niż mleko składniki.
Humana 3 zawiera odpowiednią ilość i jakość białka, odpowiednio dobrane tłuszcze w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe LCP,
które wspierają rozwój mózgu i komórek nerwowych w tym okresie rozwoju. Dodane galaktooligosacharydy GOS - błonnik prebiotyczny
wspiera rozwój dobroczynnej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, W składzie węglowodanów laktoza zapewnia potrzeby szybko
rozwijającego się dziecka Odpowiednie ilości i proporcje składników mineralnych i witamin mają wpływ na harmonijny rozwój w tym
okresie życia  

Zalecane spożycie

Podczas przyrządzania posiłku należy dokładnie przestrzegać przepisu przygotowania i podstawowych zasady higieny. Należy zawsze
przyrządzać świeżą porcję mleka tylko na jeden posiłek i bezpośrednio po przygotowaniu podać ją dziecku. Ze względu na zagrożenie
namnożenia drobnoustrojów chorobotwórczych, nie wolno ponownie podgrzewać i podawać resztek pokarmu, które nie zostały spożyty
podczas poprzedniego karmienia, nawet wtedy, gdy były one przechowywane w lodówce.  

Zanim przystąpisz do przyrządzania posiłku dla dziecka, dokładnie umyj ręce. Upewnij się, czy butelka, smoczek i zakrętka wraz z
pokrywką są czyste. Nie podgrzewaj pokarmu w kuchence mikrofalowej (niebezpieczeństwo poparzenia).
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Składniki

Białko sojowe. Izolat białka sojowego oznacza, że wszystkie niepożądane składniki soi zostały usunięte podczas ekstrakcji. W żywności
dla niemowląt mogą być używane tylko izolaty białka sojowego. Stosuje się do wytwarzania preparatów typu SL ("Sine Lacte", oznacza
"bez mleka").

DHA (docosahexaenoic acid). Długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3, wspierają rozwój mózgu i komórek
nerwowych.

Fluorek - ważny mikroelement uczestniczący w procesie mineralizacji zębów.

Fruktoza - cukier, który naturalnie występuje w owocach.

Gluten - białko występujące w pszenicy. Zaleca się, aby nie podawać glutenu w ciągu pierwszych czterech miesięcy, ponieważ może to
zwiększyć ryzyko zachorowania na celiakię.

GOS (galaktooligosacharydy). Błonnik prebiotyczny, wspiera rozwój prawidłowej mikroflory jelitowej.

Kwasy tłuszczowe omega-3. Wspierają rozwój mózgu i komórek nerwowych.

Laktoza - cukier mleczny który jest disacharydem pochodzi z galaktozy i glukozy, znajduje się w mleku matki.

LCP (long chain polyunsaturated fatty acids) Długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, wspierające
optymalny rozwój mózgu, układu nerwowego, wzroku. Szczególnie ważne, ponieważ dziecko nie może produkować wystarczającej ilości
LCP w pierwszych kilku miesiącach życia.

Mączka chleba świętojańskiego - czysty środek roślinny dający lekkie zagęszczanie pokarmu.

MCT (medium chain triglyceride). Trójglicerydy o średniej długości łańcucha. Szybko i łatwo przyswajalne tłuszcze.

Nukleotydy to składniki kwasów nukleinowych DNA i RNA, które występują w mleku mamy. Jako podstawowe składniki budulcowe są
potrzebne do powstawania nowych komórek. Uczestniczą także w funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Synbiotyki - połączenie prebiotyków, probiotyków i ich właściwości. Wspierają rozwój prawidłowej mikroflory jelitowej.

Wapń - niezbędny budulec zdrowych kości i zębów.

Żelazo - ważne dla tworzenia krwi i rozwoju układu nerwowego.
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