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Bebiko Comfort 2 350g 100799 D
 

Cena: 42,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 350 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebiko Extra Care Comfort 2 Dietetyczny środek spożywczy powyżej 6. miesiąca życia 350 g 

Twoje dziecko właśnie skończyło 6 miesięcy i zaczyna poznawać nowe smaki. Mleko nadal jest najważniejszym posiłkiem w jego diecie,
który dostarcza składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Z myślą o niemowlęciu, które nie jest
karmione piersią, a dokuczają mu kolki i/lub zaparcia, stworzyliśmy Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+. Odpowiednio opracowany skład
sprawia, że Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+ łagodzi dolegliwości trawienne małego brzuszka oraz powoduje, że stolce dziecka są bardziej
miękkie. Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+ jest lekkostrawne i delikatne, ponieważ zawiera zhydrolizowane białko serwatki i ma obniżony
poziom laktozy. Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+ wspiera zdrowy rozwój dziecka dzięki zawartości opatentowanej kompozycji błonnika
GOS/FOS dla zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która jest częścią zdrowego układu trawiennego. Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+
zawiera: - opatentowaną kompozycję błonnika - galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy (GOS/FOS), - zhydrolizowane białko, -
obniżoną zawartość laktozy, - wapń i witaminę D* dla rozwoju kości - DHA (długołańcuchowy wielonienasycone kwas tłuszczowy z
rodziny omega 3) w ilości 0,2%. *Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+, tak jak inne podobne preparaty, zawiera wapń witaminę D. Bebiko
Comfort 2 z NutriFlor+ może być zarówno samodzielnym posiłkiem, jak też służyć do przygotowywanie kleików i bezmlecznych kaszek
BoboVita.

Opis produktu:

Twoje dziecko właśnie skończyło 6 miesięcy i zaczyna poznawać nowe smaki. Mleko nadal jest najważniejszym posiłkiem w jego diecie,
który dostarcza składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju.
Z myślą o niemowlęciu, które nie jest karmione piersią, a dokuczają mu kolki i/lub zaparcia, stworzyliśmy Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+.
Odpowiednio opracowany skład sprawia, że Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+ łagodzi dolegliwości trawienne małego brzuszka oraz
powoduje, że stolce dziecka są bardziej miękkie. Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+ jest lekkostrawne i delikatne, ponieważ zawiera
zhydrolizowane białko serwatki i ma obniżony poziom laktozy.

Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+ wspiera zdrowy rozwój dziecka dzięki zawartości opatentowanej kompozycji błonnika GOS/FOS dla
zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która jest częścią zdrowego układu trawiennego.
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Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+ zawiera:

opatentowaną kompozycję błonnika - galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy (GOS/FOS),
zhydrolizowane białko,
obniżoną zawartość laktozy,
wapń i witaminę D* dla rozwoju kości
DHA (długołańcuchowy wielonienasycone kwas tłuszczowy z rodziny omega 3) w ilości 0,2%.

Cechy

kolki i zaparcia
NutriFlor+ - błonnik GOS/FOS opatentowana kompozycja dla zdrowej flory w jelitach; wapń* witamina D* LCPUFA (DHA); zhydrolizowane
białko, obniżona zawartość laktozy
*Bebiko Comfort 2 z NutriFlor+, tak jak inne podobne preparaty, zawiera wapń witaminę D.

Składniki:
koncentrat zhydrolizowanego białka serwatkowego (z mleka), syrop glukozowy, oleje roślinne (strukturyzowany olej roślinny, rzepakowy,
kokosowy, z organizmów jednokomórkowych, słonecznikowy), skrobia, galaktooligosacharydy z mleka (8,16%), laktoza z mleka,
fruktooligosacharydy 0,58%, dwuwodorofosforan potasowy, fosforan wapnia, chlorek wapnia, chlorek sodu, olej rybi, wodorofosforan
magnezowy, L-tyrozyna, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, tauryna, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy, octan DL-alfa-tokoferolu,
inozytol, siarczan cynku, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, 5'-monofosforan adenozyyny, sól sodowa
5'-monofosforanu inozyny, L-karnityna, nikotynamid, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny, D=apntotenian wapnia, lecytyna sojowa,
D-biotyna, cholekalcyferol, siarczan miedzi, kwas foliowy, octan retynylu, palmitynian retnitylu, DL-alfa-tokoferol, fitomenadion,
ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, jodek potasu, siarczan manganu, selenin sodu

Zawiera opatentowaną kompozycję galaktooligosacharydów (GOS) i fruktooligosacharydów (FOS) w ilości 0,8 g/100 ml.
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