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BEBILON AR PROEXPERT dla niemowląt z tendencją do
ulewań, od urodzenia 400 g
 

Cena: 31,17 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

WłaściwościBebilon AR to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do dietetycznego leczenia wymiotów. Produkt
należy stosować pod nadzorem lekarza.Jeśli lekarz stwierdził u dziecka nadmierną refluks i zalecił stosowanie odpowiedniego produktu,
skonsultuj z nim stosowanie Bebilon AR.Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia i może stanowić jedyne źródło pożywienia
do 6 miesiąca życia. W wieku powyżej 6 miesięcy życia powinna być tylko częścią zróżnicowanej diety.Guma chleba świętojańskiego to
naturalny środek zagęszczający , który zagęszcza pokarm poprzez wchłanianie wody, dzięki czemu pozostaje on w żołądku. Jest to
kluczowy element diety na regurgitacje.Informacja:Wymioty mogą być związane z niedojrzałością układu pokarmowego dziecka i
ustępują samoistnie w miarę wzrostu i rozwoju dziecka, najczęściej około 4-6 miesiąca życia.Karmienie piersią jest
najodpowiedniejszym sposobem karmienia dziecka.WażnePamiętać:Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może zagrozić
zdrowiu dziecka.Produkt należy zużyć w ciągu 2 godzin od przygotowania.Nigdy nie używaj ponownie niewykorzystanej porcji
jedzenia.Produkt należy zawsze przygotowywać bezpośrednio przed użyciem.Ponieważ ten produkt jest gęstszy niż zwykłe mleko, może
być konieczne użycie smoczka z większymi otworami.Produkt jest odpowiedni dla dzieci od urodzenia, jeśli nie są karmione
piersią.Stosować pod nadzorem lekarza.Produkt może być jedynym produktem w diecie niemowląt od urodzenia.OSTRZEŻENIE:
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.Składnikilaktoza z mleka , oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych
upraw, kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy), mleko odtłuszczone w proszku , demineralizowana serwatka w proszku,
galaktooligosacharydy z mleka (4,57%), substancja zagęszczająca (guma chleba świętojańskiego), koncentrat serwatki , wapń, olej rybi ,
białko serwatki , fruktooligosacharydy (0,31%), olej Mortierella alpina, chlorek choliny, potas, sód, witamina C, magnez, emulgator (
sojalecytyna), inozytol, tauryna, żelazo, L-tryptofan, cynk, L-karnityna, witamina E, 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), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina A, tiamina, witamina
B6, ryboflawina, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.ProducentNutricia Polska Sp. z o.o.ul.
Bobrowiecka 600-728 Warszawa
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