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BEBILON BEZ LAKTOZY proszek 400 g
 

Cena: 34,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g

Postać prosz.do rozp.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBEBILON BEZ LAKTOZY proszek 400 gBebilon Bez laktozy powienien być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.
Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią i może stanowić jedyne źródło pożywienia do 6.
miesiąca życia. Jeżeli lekarz podejmie decyzję o stosowaniu produktu powyżej 6. miesiąca życia, powinien stanowić tylko część
zróżnicowanej diety.Nasza unikalna kompozycja składników:nie zawiera laktozyzawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym
dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)nieodpowiednie dla niemowląt chorych na
galaktozemięWażnePamiętaj:Uwaga! Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia
dziecka.Produkt powinien być wykorzystany w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części
pokarmu.Nigdy nie dodawać dodatkowych miarek proszku, bądź niczego innego do przygotowanego produktu.Produkt powinien być
przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem.Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, gdy nie są karmione
piersią.Należy stosować po zasięgnięciu porady lekarza. Produkt może stanowić wyłączną dietę niemowląt od urodzenia.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.Preparatu dla niemowląt nie powinno podgrzewać się w kuchenkach mikrofalowych ze względu na
zagrożenie oparzeniem.Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.Składnikisyrop glukozowy, kazeinian wapnia z
mleka, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej kokosowy, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej słonecznikowy,
maltodekstryna, wapń, sód, potas, olej rybi, magnez, L-cysteina, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, emulgator (lecytyny z soi),
witamina C, inozytol, tauryna, L-tryptofan, L-karnityna, żelazo, 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), witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas
foliowy, mangan, selen, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12.Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia
niemowlątProducentBEBILONNUTRICIA Polska Sp. z o.o.ul. Bobrowiecka 600-728 Warszawa
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