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BEBILON 2 Pronutra-Advance Mleko następne po 6. miesiącu
200 ml
 

Cena: 3,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 200 ml

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBebilon 2 z Pronutra Advance, mleko dla niemowląt po 6 miesiącu życia. Mleko w praktycznej formie płynu gotowego do
podania. Receptura mleka została opracowana, aby wspierać rosnące potrzeby żywieniowe dziecka. Zawarte oligosacharydy GOS/FOS
odwzorowują kompozycję oligosacharydów mleka matki.ZastosowanieMleko następne odpowiednie dla niemowląt po 6 miesiącu
życia.Sposób użyciaWskazówki dotyczące żywieniaPorcja 200 ml mleka Bebilon 2 jest odpowiednia dla dziecka po 6. miesiącu życia.
Wielkość porcji należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka. W razie wątpliwości
skonsultuj się z lekarzem.Sposób przygotowania1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.2. Odkręć nakrętkę
oryginalnej butelki. Sprawdź, czy aluminiowe wieko pod nakrętką jest dokładnie zamknięte. Nie używaj w przypadku naruszenia wieka.
Wstrząśnij dokładnie przed użyciem i przelej mleko do przygotowanej butelki dla niemowląt. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.3.
Produkt gotowy do użycia w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu w kąpieli wodnej w butelce dla niemowląt. Nie podgrzewaj w
kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem. W przypadku wcześniejszego podgrzania w kąpieli wodnej, osusz butelkę
i sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.Instrukcja karmienia
dzieckaMleko Bebilon 2 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po
przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po
skończonym posiłku. Pamiętaj, aby przestrzegać sposobu przygotowania mleka.WażnePrzechowywanie:Produkt przed otwarciem
powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Po otwarciu przechowuj mleko
w oryginalnym opakowaniu w lodówce, nie dłużej niż 48 godzin.Dolna granica wiekuZalecana -
miesiąc/miesiące/miesięcy6SkładnikiWoda, odtłuszczone mleko, laktoza z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka (1,57%), olej
palmowy z certyfikowanych upraw, odmineralizowana serwatka z mleka, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, emulgatory
(mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny z soi), białko serwatkowe z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, koncentrat
serwatki z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,82 %), olej rybi, wapń, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), potas, witamina C, olej z
Mortierella alpina, sód, chlorek choliny, tauryna, żelazo, inozytol, magnez, L-karnityna, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu
urydyno-5’-fosforowego, kwas cytydyno-5’-monofosforowy, kwas adenozyno-5’-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego,
sól sodowa kwasu guanozyno-5’-fosforowego), kwas pantotenowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), niacyna, witamina E,
ryboflawina, witamina A, tiamina, miedź, witamina B6, jod, kwas foliowy, selen, witamina K, mangan, witamina D, biotyna, witamina
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