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Bebiko Junior 5 pow. 3 roku życia prosz. 3
 

Cena: 22,58 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 350 g (pudełko)

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebiko Junior 5 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 3. roku życia 350g

Bebiko 5 Junior NutriFlor+ to mleko modyfikowane dla dzieci od 2,5 roku życia.

Cechy:

-błonnik GOS/FOS-opatentowanej mieszanki oligosacharydów dla zdrowej flory jelitowej
-witaminy C i B12-dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
-wapnia i witaminy D-dla mocnych kości

Pamiętaj:

Bebiko Junior 5 NutriFlor+ może również służyć do przygotowania kleików i kaszek bezmlecznych BoboVita.
Mleko należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu.
Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka.
Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w
lodówce.

Składniki:
odtłuszczone mleko w proszku, laktoza (z mleka), produkt serwatkowy (z mleka) w proszku (odmineralizowana serwatka, koncentrat
białek serwatki), syrop galaktooligosacharydowy w proszku 10,9% (z mleka), olej palmowy, maltodekstryna, olej słonecznikowy, olej
rzepakowy, galaktooligosacharydy 3,92% (z mleka), fosforan wapnia, fruktooligosacharydy 1,1%, wodorofosforan potasu, węglan wapnia,
cytrynian magnezu, aromat mleczny, wodorofosforan magnezu, kwas L-askorbinowy, cytrynian potasu, chlorek sodu, lecytyna sojowa
(emulgator), siarczan żelazawy, L-askorbinian sodu, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferolu, cholekalcyferol, chlorek potasu, D-
pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, nikotynamid, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, octan retinylu, DL-alfa-tokoferol,
palmitynian retinylu, fitomenadion, D-biotyna, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodek potasu.odtłuszczone mleko w
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proszku, laktoza (z mleka), produkt serwatkowy (z mleka) w proszku (odmineralizowana serwatka, koncentrat białek serwatki), syrop
galaktooligosacharydowy w proszku 10,9% (z mleka), olej palmowy, maltodekstryna, olej słonecznikowy, olej rzepakowy,
galaktooligosacharydy 3,92% (z mleka), fosforan wapnia, fruktooligosacharydy 1,1%, wodorofosforan potasu, węglan wapnia, cytrynian
magnezu, aromat mleczny, wodorofosforan magnezu, kwas L-askorbinowy, cytrynian potasu, chlorek sodu, lecytyna sojowa (emulgator),
siarczan żelazawy, L-askorbinian sodu, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferolu, cholekalcyferol, chlorek potasu, D-pantotenian wapnia,
cyjanokobalamina, nikotynamid, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, octan retinylu, DL-alfa-tokoferol, palmitynian retinylu,
fitomenadion, D-biotyna, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodek potasu.
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