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BEBILON COMFORT 2 dla niemowląt powyżej 6. miesiąca
życia 400 g
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu
 

WłaściwościBebilon Comfort 2, to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku kolek
i/lub zaparć.Jeśli lekarz zdiagnozował u Twojego dziecka kolki i/lub i zalecił stosowanie odpowiedniego produktu, skonsultuj z nim
stosowanie Bebilon Comfort 2.Produkt jest odpowiedni dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia i powinien stanowić tylko część
zróżnicowanej diety.Nasza unikalna kompozycja składników:Beta-palmitynian dla bardziej miękkich stolcówCzęściowo hydrolizowane
białko dla łatwiejszego trawieniaGOS/FOS: nasza kompozycja galakto- i fruktooligosacharydówWskazania:Dla niemowląt od 6. miesiąca
życia z tendencją do kolek i zaparć.Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlątWażnePamiętaj: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.Ponieważ produkt ten jest gęstszy niż zwykłe mleko, może być konieczne użycie smoczka z większymi dziurkami.Produkt
jest odpowiedni dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, gdy nie są karmione piersią.Stosować tylko pod nadzorem lekarza.Produkt
powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.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 kuchence mikrofalowej ze względu na zagrożenie
oparzeniem.OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.Składnikihydrolizat białka serwatkowego z
mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop
glukozowy w proszku, maltodekstryna, galaktooligosacharydy z mleka (9,17 %), skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z
mleka, fruktooligosacharydy (0,59 %), olej rybi, potas, wapń, magnez, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, sód, witamina C, inozytol,
tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, nukleotydy (kwas cytydyno-5’-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5’-fosforowego,
kwas adenozyno-5’-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5’-fosforowego), kwas
pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, witamina A, tiamina, witamia B6, emulgator (lecytyny z soi), kwas foliowy, jod, mangan, selen,
przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12ProducentNutricia Polska Sp. z o.o.ul.
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