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BEBILON NUTRITON dla niemowląt od urodzenia 135 g
 

Cena: 41,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu
 

WłaściwościBEBILON NUTRITON 135 gTen produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawową jest mleko kobiece lub
modyfikowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla niemowlęcia.Mączka chleba świętojańskiego może być dodawana do mleka
kobiecego lub mleka modyfikowanego dla niemowląt Nie może być jedynym źródłem pożywienia Produkt nie jest odpowiedni dla
niemowląt przedwcześnie urodzonych Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Mączka chleba świętojańskiego jest
zagęstnikiem, który podnosi gęstość mleka kobiecego lub modyfikowanego. Mączka chleba świętojańskiego jest naturalnym
zagęstnikiem, który zagęszcza pokarm przez wchłanianie wody, co pozwala mu pozostać w żołądku. Jest to kluczowy element
postępowania dietetycznego w ulewaniach.Zalecane spożycieMetoda przygotowaniabez gotowania Metoda karmienia (od urodzenia)
Karmienie piersią (przygotowanie papki) Liczba płaskich miarek produktu 1 Ilość świeżo przegotowanej i ostudzonej do temperatury
około 40°C wody (ml) na każde 25 Ilość pokarmu kobiecego, mleka modyfikowanego lub preparatu mlekozastępczego o temperaturze
ciała (ml)Metoda karmienia (od urodzenia) Karmienie piersią (odciągnięty pokarm kobiecy) Liczba płaskich miarek produktu 1 Ilość
świeżo przegotowanej i ostudzonej do temperatury około 40°C wody (ml) - Ilość pokarmu kobiecego, mleka modyfikowanego lub
preparatu mlekozastępczego o temperaturze ciała (ml) na każde 100 Metoda karmienia (od urodzenia) Karmienie mlekiem
modyfikowanym lub preparatem mlekozastępczym Liczba płaskich miarek produktu 1 Ilość świeżo przegotowanej i ostudzonej do
temperatury około 40°C wody (ml)Ilość pokarmu kobiecego, mleka modyfikowanego lub preparatu mlekozastępczego o temperaturze
ciała (ml) na każde 100 1 płaska miarka = 1,7 g proszku Sposób przygotowaniabez gotowania W postaci papki. Ta metoda może być
stosowana u niemowląt karmionych piersią. Przygotuj Bebilon Nutriton jako papkę ze świeżo przegotowaną i ostudzoną do temperatury
około 40°C wodą według proporcji: 1 miarka na 25 ml wody. Dobrze wymieszaj i pozostaw na 3 minuty do zgęstnienia. Zamieszaj
ponownie i podawaj dziecku łyżeczką bezpośrednio przed lub w trakcie karmienia piersią. Zagęszczanie odciągniętego pokarmu
kobiecego. Dodaj Bebilon Nutriton w ilości zgodnej z tabelą przygotowania. Zamknij butelkę. Wymieszaj zawartość butelki ruchem
obrotowym między dłońmi (5 sek.).Czas pomiędzy dodaniem produktu a mieszaniem powinien być możliwie najkrótszy. Następnie
potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku (20 sek.) Załóż smoczek na butelkę. Odczekaj 7 minut, aby produkt zgęstniał. Odwróć
butelkę smoczkiem do dołu dopiero bezpośrednio przed użyciem. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
Uwaga! Preparat po kilku minutach gęstnieje, może być więc konieczne użycie smoczka z większymi dziurkami. Ważne jest, aby po
skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami produktu. Zagęszczanie mleka modyfikowanego lub
preparatu mlekozastępczego. Przygotuj mleko modyfikowane lub preparat mlekozastępczy według zaleceń producenta. Dodaj Bebilon
Nutriton w ilości zgodnej z tabelą przygotowania. Następnie postępuj zgodnie ze sposobem przygotowania jak w przypadku
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zagęszczania odciągniętego pokarmu kobiecego.

Ważne informacje dotyczące karmienia:Produkt powinien być przygotowywany w higienicznych warunkach. Należy umyć ręce i
wyparzyć naczynia potrzebne do przygotowania produktu.Podczas karmienia, niemowlę powinno być pod stałą opieką.Używać
wyłącznie załączonej miarki.Przygotować bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystać w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

- Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewykorzystaną porcję produktu należy wyrzucić bezpośrednio po
skończonym posiłku.Ilość podanej papki należy dobierać indywidualnie pod kontrolą lekarza, obserwując reakcje niemowlęcia.Nie
podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę
pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Składnikimaltodekstryna ,substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego) wapń, żelazo, cynkWartości odżywcze100 g
proszkuWartość energetyczna 1345 kJ/318 kcalTłuszcz, w tym: 0,3 gkwasy nasycone 0 gWęglowodany, w tym: 66 gcukry 6,0 glaktoza
<0,05 gBłonnik 25 gBiałko 0 gSól 0,02 gSkładniki mineralneSód 6 mgWapń 335 mgŻelazo 8,8 mgCynk 5,3 mgWartość energetyczna (kJ)
1345Wartość energetyczna (kcal) 318Tłuszcz (g) 0.3w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0Węglowodany (g) 66w tym cukry (g)
6Błonnik (g) 25Białko (g) 0Sól (g) 0.02Sód (g) 6Wapń (mg) 335Żelazo (mg) 8.8Cynk (mg) 5.3ProducentNUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul.
Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa
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