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Bebiko 2R 350G PROSZ 350 G
 

Cena: 32,42 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 350 g

Postać prosz.

Producent OVITA NUTRICA OPOLE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebiko 2R Mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia 350 g.

Bebiko mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia Twoje dziecko właśnie skończyło 6 miesięcy i zaczyna poznawać nowe
smaki. Pomimo to mleko nadal jest najważniejszym posiłkiem, który dostarcza składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego
wzrostu i rozwoju. Mleko matki jest najlepsze, ponieważ zostało stworzone przez naturę, aby dostarczać Twojemu dziecku wszystkiego,
czego potrzebuje, w odpowiednich proporcjach. Z myślą o niemowlęciu, które nie może być karmione piersią, stworzyliśmy
modyfikowane mleko następne w proszku - Bebiko 2R. Bebiko 2R zostało opracowane tak, aby dostarczało niezbędnych składników
odżywczych i energii, których potrzebuje Twoje dziecko w drugim półroczu życia. Bebiko 2R Od serca dla dziecka Wspiera zdrowy rozwój
dziecka dzięki zawartości: wapnia i witaminy D dla mocnych kości, żelaza ważnego dla rozwoju mózgu, opatentowanej kompozycji
prebiotyków NUTRICIA (w tym błonnika) dla zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która jest częścią zdrowego układu trawiennego. Bebiko
2R zawiera dodatek kleiku ryżowego, dzięki temu niemowlę dłużej czuje się syte.

Opis produktu:

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.

Cechy:

wspiera zdrowy rozwój dziecka dzięki zawartości: wapnia i witaminy D dla mocnych kości, żelaza dla rozwoju mózgu, prebiotyków dla
zdrowej flory w jelitach z kleikiem ryżowym produkt bezglutenowy

Ostrzeżenie:
Dla zdrowia dziecka ważne jest, aby mleko było przygotowane i przechowywane zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na
opakowaniu. Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia (np. przejście z karmienia piersią na karmienie butelką lub zmiana mleka na
kolejny etap) nie następowała gwałtownie. Należy stopniowo zwiększać ilość mleka modyfikowanego dodawanego do mleka matki lub
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powoli zmniejszać ilość proszku obecnie używanego mleka, zwiększając ilość proszku nowego mleka. Uwaga! Karmienie piersią jest
najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Nie
może zastępować mleka matki przez pierwsze sześć miesięcy życia niemowlęcia. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej
diety niemowlęcia. Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia,
należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważna jest
urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Pozostałe informacje:

100 ml Bebiko 2R = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 285 kJ (68 kcal) 1 płaska miareczka = 4,9 = 96 kJ (23 kcal) Jedno opakowanie
pozwala na przygotowanie około 12 butelek mleka o pojemności 200 ml. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Zawiera
mieszaninę prebiotyków (galaktooligosacharydy i polifruktoza: 0,8 g / 100 ml).

Składniki:

laktoza z mleka,odtłuszczone mleko w proszku,oleje roślinne,galaktooligosacharydy z mleka (8,26%),skrobia,kleik ryżowy
(4,7%),polifruktoza (0,56%),węglan wapnia,chlorek potasu,chlorek choliny,kwas L-askorbinowy,lecytyna sojowa,tauryna,L-askorbinian
sodu,siarczan żelazawy,L-tryptofan,inozytol,octan DL-alfa-tokoferolu,L-izoleucyna,sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny,siarczan
cynku,5'monofosforan cytydyny,chlorowodorek L-cysteiny,5'-monofosforan adenozyny,sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny,L-
karnityna,nikotynamid,sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny,D-pantotenian wapnia,siarczan miedzi,kwas foliowy,palmitynian
retinylu,DL-alfa-tokoferol,D-biotyna,chlorowodorek tiaminy,cholekalcyferol,cyjanokobalamina,chlorowodorek pirydoksyny,siarczan
manganu,jodek potasu,fitomenadion,selenin sodu.
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