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BEBIKO 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 350
g
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu
 

WłaściwościBebiko 1 NUTRIflor Expert możesz podawać niemowlęciu już od pierwszych chwil życia jako jedyny pokarm, zaspokajający
wszystkie potrzeby żywieniowe, gdy nie karmisz piersią. W pierwszych miesiącach życia mleko jest jedynym pożywieniem Twojego
dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczało kluczowych składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju
niemowlęcia. Mleko matki jest najlepsze, ponieważ zostało stworzone przez naturę, aby dostarczać Twojemu dziecku wszystkiego,
czego potrzebuje, w odpowiednich proporcjach. Z myślą o niemowlęciu, które nie jest karmione piersią, lub które wymaga dokarmiania,
stworzyliśmy mleko początkowe w proszku – Bebiko 1 NUTRIflor Expert.ZAWIERA DHA(zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym
wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt).Bez oleju palmowegoBez konserwantów i barwników**tak jak wszystkie
mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa.Bez wzmacniaczy smaku**tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami
prawa.WażnePamiętaj:Bebiko 1 NUTRIflor Expert powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem.Mleko należy
wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu.Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą
porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą
mleka w buzi dziecka.Mleko modyfikowane dla niemowląt nie powinno być. podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych ze względu na
zagrożenie oparzeniem.SkładnikiLaktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka,
wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, galaktooligosacharydy z mleka (4,6 %),
olej słonecznikowy, białka mleka, olej rybi, wapń, fruktooligosacharydy (0,3 %), potas, olej z Mortierella alpina, sód, chlorek choliny,
magnez, witamina C, inozytol, emulgator (lecytyny z soi), żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas
pantotenowy, niacyna, miedź, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K,
biotyna, witamina D, witamina B12.ProducentNutricia Polska Sp. z o.o.ul. Bobrowiecka 600-728 Warszawa
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