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Bebiko Junior 4, prosz., 350 g
 

Cena: 32,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 350 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA OPOLE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebiko Junior 4 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia 350 g 

Twoje dziecko skończyło dwa lata, a jego układ pokarmowy wciąż dojrzewa. Oznacza to, że jego dieta nadal powinna różnić się od diety
dorosłych. To, co podajesz mu po 2. roku życia, jest bardzo ważne dla jego prawidłowego rozwoju.

Mleka modyfikowane Bebiko Junior NutriFlor+ to produkty, które wspierają rozwój Twojego Maluszka.

Cechy

nowa, lepsza receptura! 2 x dziennie 200 ml wit. D, wapń, żelazo produkt bezglutenowy

Ostrzeżenie: Dla zdrowia dziecka ważne jest, aby mleko było przygotowane i przechowywane zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi
na opakowaniu. Uwaga! Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Pozostałe informacje

Zawiera mieszaninę prebiotyków (galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy: 1,2 g / 100 ml). 100 ml Bebiko Junior 4 = 90 ml wody +
3 płaskie miareczki = 265 kJ (63 kcal) 1 płaska miareczka = 4,8 g = 88 kJ (21 kcal) Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie około
12 porcji mleka o objętości 200 ml. Doradcy BebiKlubu Mam na imię Lucyna. Też jestem mamą. Chętnie podzielę się doświadczeniem i
wiedzą z zakresu żywienia dzieci. Porozmawiajmy na czacie: www.BebiKlub.pl Napisz: serwis@nutricia.com.pl Zadzwoń: 801 16 5555
Odwiedź www.BebiKlub.pl: Porady specjalistów i innych mam na temat żywienia i rozwoju dziecka. Produkt pakowany w atmosferze
ochronnej. Gwarantowana jakość produktu: To opakowanie opuściło nasz zakład w nienagannym stanie. Gdyby jednak mieli Państwo
jakiekolwiek zastrzeżenia do jego jakości, prosimy o przesłanie nam tego opakowania, z podaniem daty i miejsca nabycia produktu.
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odtłuszczone mleko w proszku,laktoza (z mleka),odmineralizowana serwatka (z mleka),koncentrat białek serwatki (z
mleka),maltodekstryna,galaktooligosacharydy 12% (z mleka),oleje roślinne (palmowy, słonecznikowy, rzepakowy),wodorofosforan
potasu,fosforan wapnia,fruktooligosacharydy 0,84%,węglan wapnia,cytrynian magnezu,cytrynian potasu,kwas L-askorbinowy,chlorek
sodu,lecytyna sojowa (emulgator),chlorek potasu,L-askorbinian sodu,siarczan żelazawy,siarczan cynku,cholekalcyferol,octan DL-alfa-
tokoferolu,D-pantotenian wapnia,cyjanokobalamina,kwas foliowy,nikotynamid,DL-alfa-tokoferol,palmitynian retinylu,ryboflawina,D-
biotyna,chlorowodorek pirydoksyny,chlorowodorek tiaminy,jodek potasu,fitomenadion
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