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Bebiko Junior 3, prosz., 350 g
 

Cena: 32,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 350 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA OPOLE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebiko Junior 3 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 1. roku życia o smaku waniliowym 350 g 

Twoje dziecko skończyło rok, ale jego dieta nadal powinna różnić się od diety dorosłych. Dziecko do 3. roku życia potrzebuje znacznie
więcej witaminy D i wapnia w przeliczeniu na kilogram masy ciała niż osoba dorosła. Zapewnienie odpowiedniej ilości tych składników w
codziennym jadłospisie nie jest łatwe. Dlatego mleko modyfikowane powinno być nadal jednym z najważniejszych elementów diety
dziecka po 1. roku życia. Już 2 kubki dziennie nowego Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym pomogą uzupełnić dietę Twojego dziecka w
witaminę D, wapń i żelazo, niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Cechy:
Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym z NutriFlor+ zawiera opatentowaną kompozycję prebiotyków GOS/FOS (w tym błonnika) dla
zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która jest częścią zdrowego układu trawiennego. Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym z NutriFlor+
wspiera zdrowy rozwój dzięki zawartości:

wapnia i witaminy D dla mocnych kości,
żelaza dla rozwoju poznawczego,
kwasu alfa-linolenowego* (omega 3), nienasyconego kwasu tłuszczowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju mózgu i
tkanki nerwowej. Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym z NutriFlor+ zawiera również witaminy A, E, C i B12 oraz cholinę i taurynę.

Składniki:
odtłuszczone mleko w proszku, laktoza (z mleka), produkt serwatkowy w proszku (odmineralizowana serwatka, koncentrat białka
serwatki) z mleka, maltodekstryna, galaktooligosacharydy 12% (z mleka), olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy,
fruktooligosacharydy 0,85%, fosforan wapnia, węglan wapnia, cytrynian potasu, cytrynian sodu, kwas L-askorbinowy, chlorek magnezu,
lecytyna sojowa (emulgator), tauryna, chlorek choliny, aromat wanilina, L-askorbinian sodu, chlorek potasu, siarczan żelazawy, siarczan
cynku, octan DL-alfa-tokoferolu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, kwas foliowy, siarczan miedzi, DL-alfa-tokoferol, palmitynian
retinylu, D-biotyna, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, cyjanokobalamina, jodek potasu,
siarczan manganu, fitomenadion, selenin sodu
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