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BEBIKO Pro+ 2 proszek 700 g
 

Cena: 36,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 700 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBEBIKO Pro+ 2 proszek 700 gBebiko PRO+ 2 z delikatnością dla brzuszka. Układ pokarmowy dziecka rozwija się jeszcze po
jego narodzinach i jest bardzo wrażliwy. Na każdym etapie rozwoju potrzebuje szczególnej dbałości i łagodnego traktowania, w tym
dopasowanego sposobu żywienia.Z myślą o delikatnym brzuszku Twojego dziecka stworzyliśmy mleko następne w proszku – Bebiko
PRO+ 2.Formuła NUTRIflor PRO+ 2 odpowiada potrzebom delikatnych, małych brzuszków dzięki wykorzystaniu procesu LACTOFIDUS
inspirowanego naturalnym zjawiskiem fermentacji mlekowej. Kompletna kompozycja składników odżywczych naszej formuły wspiera
również prawidłowy rozwój Twojego dziecka.LACTOFIDUSproces fermentacji mlekowejGOS/FOSunikalna kompozycja GOS/FOS.ALA
(OMEGA3)*niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej.DHA (OMEGA 3)*wspierający prawidłowy rozwój
wzroku.WAPŃ* I WIT. D *niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości i zębów.ŻELAZO* I JOD *wspierające prawidłowy rozwój
poznawczy.WażnePamiętaj:Bebiko PRO+ 2 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem.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.Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.Mleko modyfikowane dla niemowląt
nie powinno być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniemSkładnikilaktoza z mleka,
odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy,
galaktooligosacharydy z mleka (8,4 %), olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka,
fruktooligosacharydy (0,6 %), wapń, białka mleka, olej rybi, potas, chlorek choliny, magnez, sód, witamina C, inozytol, emulgator (lecytyny
z soi), L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, witamina E, miedź,
witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina
B12.ProducentNUTRICIAMarka z Jemielnicy 1Opole
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