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BEBILON 2 Pronutra-Advance Mleko następne po 6. miesiącu
800 g
 

Cena: 45,35 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu
 

WłaściwościBebilon 2 Advance Pronutra to kompletna kompozycja ze składnikami naturalnie występującymi w mleku matkiKropla-
Mleka-Pronutra-mobileWitaminy A, C, D i cynk:immuno-kompozycję ważną dla prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowegoJod i Żelazodla prawidłowego rozwoju poznawczego dzieckaWapń i Magnezdla mocnych kościDHA i ALA (Omega
3)ważne dla rozwoju mózgu oraz AA (Omega 6) naturalnie występujące w mleku matkiHMO 3'GLOligosacharyd mleka kobiecego
3’GL.3’GL pochodzi z naszego unikalnego procesu.GOS/FOSUnikalna kompozycja ologosacharydów GOS/FOS – odwzorowuje
kompozycję oligosacharydów mleka matki.WażnePamiętaj:Mleko następne Bebilon 2 Advance Pronutra powinno być przygotowane
zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniuNigdy nie należy używać ponownie niewypitej
części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.Opakowanie zewnętrzne powinno być
wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.Nie zaleca się
przesypywania mleka do innych pojemników.Nie podgrzewaj mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na
zagrożenie oparzeniem.Odpowiednią ilość mleka Bebilon 2 Advance Pronutra przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj
dodatkowych miarek proszku do przygotowanego mleka.Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed
snem.Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.Produkt pakowany w
atmosferze ochronnej.Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.Składnikilaktoza z
mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,6 %),
wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka,
fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), wapń, olej rybi, białka mleka, potas, magnez, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, sód, emulgator
(lecytyny z soi), witamina C, inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, witamina E, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas
pantotenowy, niacyna, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, witamina D,
biotyna, witamina B12.Bez oleju palmowego.ProducentNutricia Polska Sp. z o.o.ul. Bobrowiecka 600-728 Warszawa
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