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Bebiko AR p/ulew.od urodz.350g 145346 D
 

Cena: 55,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 350 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebiko Extra Care AR 1 Dietetyczny środek spożywczy dla niemowląt od urodzenia 350 

Bebiko AR 1 NutriFlor+ zostało stworzone z myślą o niemowlęciu, które nie jest karmione piersią, a cierpi z powodu ulewań. Bebiko AR 1
NutriFlor+ pozwala ograniczyć ulewania dzięki zawartości zagęstnika – mączki z ziaren chleba świętojańskiego oraz odpowiedniej
kompozycji białka (kazeiny i serwatki w stosunku 80:20), dzięki której pokarm pozostaje gęsty w żołądku dziecka.

Skutecznie łagodzi objawy ulewań dzięki zawartości mączki z ziaren chleba świętojańskiego, która gęstnieje w żołądku niemowlęcia
podczas trawienia. Dodatkowo składnik ten wpływa na zmiękczenie stolca dziecka. Zawiera także dodatek DHA (z rodziny
długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych LCPUFA) i nukleotydy.

Z uwagi na gęstszą konsystencję mleko Bebiko AR NutriFlor+ może wymagać użycia smoczka o zwiększonym przepływie.

Bebiko AR 1 NutriFlor+ zawiera:

  mączkę chleba świętojańskiego, dzięki której mleko Bebiko AR NutriFlor+ skutecznie łagodzi objawy ulewań, ponieważ mączka
gęstnieje w żołądku niemowlęcia podczas trawienia. Dodatkowo składnik ten wpływa na zmiękczenie stolca dziecka.
  Odpowiednią kompozycję białka (stosunek kazeiny do serwatki 80:20)
  LCPUFA - długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas dokozaheksaenowy DHA (omega 3)
  Witaminy i składniki mineralne w ilościach dostosowanych do potrzeb niemowlęcia

Pamiętaj:

  Bebiko AR 1 NutriFlor+ należy wykorzystać w ciągu 2 godzin po przygotowaniu
  Przypadki bardziej nasilonych ulewań wymagają konsultacji z lekarzem.
  Bebiko AR 1 NutriFlor+ przeciw ulewaniom podawaj przynajmniej przez kilka dni, ponieważ brzuszek maluszka po zmianie mleka
potrzebuje czasu. Pamiętaj, że częste zmiany mleka nie są dobre - jeśli dolegliwości ustąpiły to warto pozostać przy mleku, które maluch
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dobrze toleruje.
  Bebiko AR NutriFlor+ to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego i należy je stosować pod nadzorem
lekarza.

Składniki:

laktoza (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, z organizmów
jednokomórkowych), maltodekstryna, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego), węglan wapnia, olej rybi,
chlorowodorek L-cysteiny, kwas L-askorbinowy, lecytyna sojowa, tauryna, chlorek choliny, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy,
inozytol, siarczan cynku, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, octan DL-alfa-tokoferolu, 5'-monofosforan
adenozyny, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny, nikotynamid, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny, L-karnityna, siarczan miedzi,
kwas foliowy, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, palmitynian retinylu, DL-alfa-tokoferol, D-biotyna, chlorowodorek tiaminy,
cyjanokobalamina, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, jodek potasu, fitomenadion, selenin sodu.
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