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Bebiko Junior 3, prosz., 800 g
 

Cena: 57,27 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 800 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebiko Junior 3 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 1. roku życia 800 g 

Twoje dziecko skończyło rok, a jego układ pokarmowy wciąż dojrzewa. Oznacza to, że jego dieta nadal powinna różnić się od diety
dorosłych. To, co podajesz mu po 1. roku życia, jest bardzo ważne dla jego prawidłowego rozwoju.

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

Bebiko Junior 3 NutriFlor+ zawiera opatentowaną kompozycję błonnika GOS/FOS (galaktooligosacharydów i fruktooligosacharydów).

Cechy

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

Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Zaleca się, aby zmiana
karmienia małego dziecka (np. przejście z karmienia piersią na karmienie butelką lub zmiana mleka na kolejny etap) nie następowała
gwałtownie. Należy stopniowo zwiększać ilość przygotowanego mleka modyfikowanego dodawanego do mleka matki lub stopniowo
zmniejszać ilość proszku obecnie używanego mleka, zwiększając ilość proszku nowego mleka. Uwaga! Dla zdrowia dziecka ważna jest
urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Pozostałe informacje

100 ml Bebiko Junior 3 = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 275 kJ (65 kcal) 1 płaska miareczka = 5,0 g = 92 kJ (22 kcal) Jedno
opakowanie pozwala na przygotowanie około 27 porcji mleka o objętości 200 ml. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Zawiera
mieszaninę prebiotyków (galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy: 1,2 g / 100 ml).

Składniki:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
https://www.apteko.pl/bebiko-junior-3-prosz-800-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 

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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