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Bebiko Junior 3 R, prosz., 350 g
 

Cena: 32,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 350 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA OPOLE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebiko Junior 3R Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 1. roku życia 350 g 

Twoje dziecko skończyło rok, ale jego dieta nadal powinna różnić się od diety dorosłych. Dziecko do 3. roku życia potrzebuje znacznie
więcej witaminy D i wapnia w przeliczeniu na kilogram masy ciała niż osoba dorosła. Zapewnienie odpowiedniej ilości tych składników w
codziennym jadłospisie nie jest łatwe. Dlatego mleko modyfikowane powinno być nadal jednym z najważniejszych elementów diety
dziecka po 1. roku życia. Już 2 kubki dziennie nowego Bebiko Junior pomogą uzupełnić dietę Twojego dziecka w witaminę D, wapń i
żelazo, niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Czy wiesz, że... Zgodnie z najnowszymi normami dziecko między 1. a 3. rokiem
życia potrzebuje 15 µg witaminy D oraz 700 mg wapnia w codziennej diecie? Właśnie dlatego specjaliści do spraw żywienia dzieci
opracowali nową recepturę Bebiko Junior 3R. Dzięki wyższej zawartości witaminy D oraz odpowiednio opracowanej kompozycji
kluczowych składników odżywczych, nowe Bebiko Junior jeszcze lepiej zaspokaja rosnące potrzeby żywieniowe dziecka powyżej 1. roku
życia. Już 2 kubki 200 ml nowego Bebiko Junior 3R dziennie dostarczą Twojemu dziecku 12,4 µg witaminy D oraz 480 mg wapnia.
Każda porcja nowego Bebiko Junior 3R doskonale wspiera prawidłowy wzrost i rozwój dziecka dzięki zawartości składników takich, jak: -
wapń i witamina D dla mocnych kości - żelazo dla rozwoju mózgu - opatentowana kompozycja prebiotyków NUTRICIA dla zdrowej flory
bakteryjnej w jelitach, która jest częścią zdrowego układu trawiennego - kwas α-linolenowy, nienasycony kwas tłuszczowy z grupy
kwasów Omega-3, niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej - witaminy: A, D, E, C i B12

Cechy

z kleikiem ryżowym 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
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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 3R = 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
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
BebiKlub 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.

Składniki:

odtłuszczone mleko w proszku,laktoza (z mleka),odmineralizowana serwatka (z mleka),koncentrat białek serwatki (z mleka),kleik ryżowy
12,5%,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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