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BEBILON PROSYNEO HA 3 Mleko modyfikowane po 1. roku
400 g
 

Cena: 35,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisBEBILON PROSYNEO HA 3 Mleko modyfikowane po 1. roku 400 gBebilon PROSYNEO™ HA 3 to wzbogacony w witaminy i minerały
preparat dla niemowląt, przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia, jako kontynuacja karmienia Bebilon PROSYNEO HA 2.Nasz zespół 400
naukowców i ekspertów bada układ odpornościowy od 40 lat. Badania te umożliwiły stworzenie zaawansowanej naukowo mieszanki dla
niemowląt Bebilon PROSYNEO™ HA 3. Przeznaczonej do wspomagania układu odpornościowego dzieci.Bebilon PROSYNEO™ HA3nasza
unikalna formuła SYNEO™ to mieszanka błonnika GOS/FOS i Bifidobacterium breve, jednej z bakterii naturalnie występujących w jelitach
niemowląt karmionych piersiąhydrolizowane białko to unikalna struktura białkowa delikatnie rozbita na mniejsze fragmentyALA
(omega-3) jest ważny dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej*witaminy C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowegoBEBILON PROSYNEO™ HA 3 – mleko modyfikowane dla małych dzieci zawiera witaminy C, D i kwas ALADla dzieci
powyżej 1 roku życia jako kontynuacja karmienia piersią Bebilon PROSYNEO™ HA 2.O Bebilon PROSYNEO™ HA 3Bebilon PROSYNEO™
HA 3 to jedyna formuła, która łączy w sobie SYNEO™ oraz unikalną strukturę białek delikatnie rozbitych na mniejsze fragmenty (tzw.
białko hydrolizowane).Ulepszona formuła Syneo™ to unikalna mieszanka oligosacharydów GOS/FOS i bakterii B-Breve, jednej z bakterii
naturalnie występujących w jelitach niemowląt. Produkt zawiera również częściowo zhydrolizowane białko. Po urodzeniu układ
odpornościowy dziecka nie jest jeszcze w pełni ukształtowany i dojrzewa stopniowo po urodzeniu. Istnieją czynniki, które mogą
stanowić problem dla jego rozwoju. Nasz zespół 400 naukowców i ekspertów bada układ odpornościowy od 40 lat. Pozwoliło to
stworzyć zaawansowaną naukowo mieszankę dla dzieci Bebilon PROSYNEO™ HA 3. Przeznaczona do wspomagania układu
odpornościowego dzieci (zawiera witaminy C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz ALA (omega-3),
ważne dla prawidłowego rozwój mózgu i tkanek nerwowych).SkładLaktoza z mleka , hydrolizat białka serwatkowego z mleka , oleje
roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, wysokooleinowy słonecznikowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,91%),
emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyna sojowa ), fruktooligosacharydy
0,57%, potas, wapń, rybytłuszcz, olej Mortierella alpina, chlorek choliny, witamina C, tauryna, sód, żelazo, Bifidobacterium breve M-16V,
cynk, inozytol, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-monofosforowego, kwas cytydyno-5'-monofosforowy, adhezyna - kwas
5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-monofosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-monofosforowego), witamina E, L-
karnityna, niacyna, kwas pantotenowy, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina , witamina B6 , jod, mangan, kwas foliowy, witamina K,
biotyna, selen, witamina D, witamina B12.WażnePamiętać:Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może zagrozić zdrowiu
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dziecka.Nigdy nie używaj ponownie resztek jedzenia.Produkt należy zawsze przygotowywać bezpośrednio przed użyciemProdukt należy
zużyć w ciągu 2 godzin od przygotowania.Zwróć uwagę na higienę pierwszych zębów, zwłaszcza przed pójściem spać.Produkt jest
preparatem dla niemowląt w proszku przeznaczonym wyłącznie dla dzieci powyżej 1 roku życia.Produkt powinien być jedynie
elementem zróżnicowanej diety Twojego dziecka.
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