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HiPP 2 Mleko następne z mleka koziego Bio 400g
 

Cena: 51,89 PLN

Opis słownikowy

Producent HIPP POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Diet. środ. specjal. przezn. żyw.

Opis produktu
 

OpisMleko następne HiPP 2 z ekologicznego mleka koziego to pełnowartościowy posiłek mleczny dla niemowląt po 6. miesiącu życia.
Mleko kozie naturalnie zawiera dużą ilość A2-beta-kazeiny, cennego błonnika GOS (galaktooligosacharydy) z organicznej laktozy i
kwasów tłuszczowych omega-3 (DHA). Wszystkie składniki stanowią ważne składniki odżywcze i elementy budulcowe, których Twoje
dziecko potrzebuje do prawidłowego wzrostu i rozwoju oprócz tych, zawartych w pożywieniu dla niemowląt. Składniki zostały
precyzyjnie dopasowane do wieku – dlatego mleko kontynuacyjne NIE powinno być stosowane przed rozpoczęciem rozszerzania
diety.Do mleka została dołączona miarka - tylko nią należy dozować odpowiednią ilość mleka w proszku!Zalecenia producenta
dotyczące przygotowania: zagotować świeżą wodę pitną i schłodzić do ok. 40 °C do 50 °C. Wlać żądaną ilość wody (np. 150 ml wody na
170 ml gotowej do spożycia żywności; patrz zalecenia dotyczące dawkowania) do butelki i dobrze wymieszać z odmierzoną ilością
proszku (patrz zalecenia dotyczące dawkowania). Mleko należy ostudzić do temperatury odpowiedniej do picia 37 °C, przed podaniem
mleka dziecku za pomocą termometru lub sprawdzając na nadgarstku, należy upewnić się, czy nie jest ono za gorące.Zalecenia
producenta dotyczące dozowania: na każdą miarkę proszku potrzeba 30 ml przegotowanej wody. Na 170 ml gotowego do spożycia
jedzenia potrzebujesz 150 ml przegotowanej wody i 5 miarek proszku. Na 200 ml gotowej do spożycia karmy potrzebujesz 180 ml
przegotowanej wody i 6 miarek proszku itp. Niemowlęta potrzebują około 5 posiłków dziennie.Składodtłuszczone mleko kozie laktoza
oleje roślinne olej palmowy olej rzepakowy olej słonecznikowy odtłuszczone mleko kozie w proszku galaktooligosacharydy z laktozy
węglan wapniaolej rybny cytrynian potasuwitamina C (kwas askorbinowy)cytrynian sodysiarczan żelazaL-tyrozynaL-tryptofanL-
cystynawęglan magnezusiarczan cynkusiarczan miedziniacynawitamina ekwas pantotenowywitamina Awitamina B1 (tiamina)witamina
B6 (pirydoksyna)siarczan manganukwas foliowyselenin soduwitamina Kjodek potasuwitamina Dbiotynawitamina B12 (kobalamina)z
kontrolowanej produkcji ekologicznejOlej palmowy ze zrównoważonej uprawy, certyfikowany przez niezależny organ kontrolnyzawiera
DHA / wymagane przez prawo dla żywności uzupełniającej
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