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BEBIKO Extracare COMFORT 1 Żywność specjalnego
przeznaczenia dla niemowląt od urodzenia 350 g
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu
 

WłaściwościTen produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawową jest mleko kobiece lub modyfikowane. Karmienie
piersią jest najlepsze dla niemowlęcia.Bebiko Comfort 1 to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego,
którego celem jest przede wszystkim zapobieganie niemowlęcym kolkom. Mleko stanowi idealne rozwiązanie dla niemowląt, które nie
mogą być karmione piersią, a często dokuczają im zaparcia oraz kolki. Odpowiednio dobrany skład sprawia, że Bebiko Comfort 1 łagodzi
dolegliwości trawienne małego brzuszka oraz powoduje, że stolce niemowlęcia są bardziej miękkie. Produkt jest delikatny i lekkostrawny,
ponieważ zawiera zhydrolizowane białko i ma obniżony poziom serwatki.Sposób użyciaO ile lekarz nie zaleci inaczej:Wiek niemowlęcia
1. miesiąc / Liczba porcji na dobę 7 / Woda (ml) 90-120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 3-4Wiek niemowlęcia 2.-3. miesiąc /
Liczba porcji na dobę 6 / Woda (ml) 120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 4Wiek niemowlęcia 4. miesiąc / Liczba porcji na dobę 6 /
Woda (ml) 150 / Liczba płaskich miareczek na porcję 5Wiek niemowlęcia 5.-6. miesiąc / Liczba porcji na dobę 4 / Woda (ml) 180 / Liczba
płaskich miareczek na porcję 6Wiek niemowlęcia 7. miesiąc i powyżej / Liczba porcji na dobę 3 / Woda (ml) 210 / Liczba płaskich
miareczek na porcję 7100 ml Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 277 kJ (66 kcal)1 płaska
miareczka = 4,6 g = 92 kJ (22 kcal)Instrukcja karmienia dziecka:Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare powinno być przygotowane
zawsze bezpośrednio przed spożyciemProdukt należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniuNigdy nie należy używać
ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewypitą porcję produktu należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłkuPo
skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą produktu w buzi dzieckaProdukt nie powinien być podgrzewany w
kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniemNależy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków,
szczególnie przed snemSposób przygotowania1. Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut
lub użyj sterylizatora.2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.3. Sprawdź tabelę żywienia i
wlej dokładną ilość wody do butelki.4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.5. Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych
miareczek Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare.6. Zamknij butelkę i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek
na butelkę.7. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni.WażneDla zachowania najwyższej jakości i właściwości
produktu po otwarciu:Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być
szczelnie zamknięta.Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na
nim ważne informacje.Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej
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25°C.Nie przechowywać w lodówce.Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.Składniki

Hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy
słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (9,87%), maltodekstryna, skrobia
ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,62%), olej rybi, potas, wapń, chlorek choliny, olej z
Mortierella alpina, magnez, sód, witamina C, inozytol, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, kwas
pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, emulgator (lecytyny z soi), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas
foliowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Wartości odżywcze: 

 100 G PROSZKU 100 ML GOTOWEGO PRODUKTU
Wartość energetyczna 2018 277 kJ
Wartość energetyczna 482 66 kcal
Tłuszcz w tym 25 3,4 g
kwasy tłuszczowe nasycone 11 1,4 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 10 1,4 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 4,2 0,6 g
kwas linolowy (LA) 3300 450 mg
kwas α-linolenowy (ALA) 390 53,4 mg
kwas arachidonowy (ARA) 120 16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 120 16,5 mg
kwas eikozapetaenowy (EPA) 30 3,6 mg
Węglowodany w tym 51 7,0 g
cukry 24 3,3 g
laktoza 20 2,7 g
Błonnik w tym 4,1 0,6 g
GOS* 3,5 0,48 g
FOS** 0,58 0,08 g
Białko*** 11 1,5 g
L-karnityna 15 2,1 mg
Sól 0,51 0,07 g
Witaminy   
Witamina A 423 58 µg
Witamina D 12 1,7 µg
Witamina E 12 1,7 mg
Witamina K 36 4,9 µg
Witamina C 67 9,1 mg
Tiamina 0,44 0,06 mg
Ryboflawina 1,0 0,14 mg
Niacyna 3,2 0,43 mg
Witamina B6 0,31 0,04 mg
Kwas foliowy 61 8,4 µg
Witamina B12 0,6 0,08 µg
Biotyna 12 1,7 µg
Kwas pantotenowy 4,2 0,57 mg
Składniki mineralne   
Sód 203 27,8 mg
Potas 589 81 mg
Chlorek 372 51 mg
Wapń 430 59 mg
Fosfor 238 33 mg
Magnez 37 5,1 mg
Żelazo 5,3 0,73 mg
Cynk 3,5 0,48 mg
Miedź 0,37 0,05 mg
Mangan 0,043 0,006 mg
Fluorek ≤0,043 ≤0,006 mg
Selen 22 3,0 µg
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 100 G PROSZKU 100 ML GOTOWEGO PRODUKTU
Chrom ≤43 ≤6 µg
Molibden ≤43 ≤6 µg
Jod 92 13 µg
Inne   
Tauryna 1,0 0,14 mg
Cholina 182 25 mg
Pozostałe GOS* 1,7 0,2 g
* Galaktooligosacharydy   
** Fruktooligosacharydy   
*** Hydrolizowane białko serwatkowe
mleka krowiego

  

Jedno opakowanie pozwala na
przygotowanie około 25 butelek produktu o
pojemności 100 ml.

ProducentNutricia Polska Sp. z o.o.ul. Bobrowiecka 600-728 Warszawa
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