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Bebiko Pro+ 2, prosz., powyżej 6 m-ca, 600 g
 

Cena: 44,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 600 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebiko Pro+ 2 Mleko następne częściowo fermentowane dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia 600 g

Z myślą o niemowlęciu, które nie jest karmione piersią, stworzyliśmy mleko następne w proszku - Bebiko Pro+ 2. Formuła Nutriflor Pro+ z
unikalnym procesem fermentacji mlekowej odpowiada potrzebom małych brzuszków. Ponadto skład Bebiko Pro+ 2 został dostosowany
do potrzeb niemowląt powyżej 6. miesiąca życia jako część zbilansowanej diety.

Lactofidus to unikalny proces inspirowany naturalnym zjawiskiem fermentacji mlekowej.
Oligosacharydy GOS/FOS zawierają błonnik.
Wapń i witamina D dla mocnych kości.*
Żelazo dla rozwoju poznawczego.*
Kwas alfa-linolenowy (ALA) z grupy omega-3 niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i układu nerwowego*.

*Bebik Pro+ 2, podobnie jak inne mleka następnie, zawiera witaminę D, wapń, żelazo i kwas alfa-linolenowy (ALA).

Cechy:

Nutriflor Pro+ łączy Lactofidus unikalny proces fermentacji mlekowej; błonnik GOS/FOS; omega 3 (ALA), żelazo; wapń, witamina D

Składniki:
odtłuszczone mleko, laktoza z mleka, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy (8,2%) z
mleka, odmineralizowane białko serwatkowe z mleka, nieodmineralizowane białko serwatkowe z mleka, fruktooligosacharydy (0,58%),
fosforan wapnia, lecytyna sojowa (emulgator), węglan wapnia, cytrynian potasu, kwas askorbinowy, chlorek choliny, kwas cytrynowy,
wodorotlenek potasu, tauryna, L-izoleucyna, siarczan żelazawy, wodorotlenek wapnia, L-tryptofan, L-askorbinian sodu, octan DL-alfa-
tokoferolu, chlorek magnezu, nikotynamid, kultury bakterii: B. breve, S. thermophilus, fitomenadion, inozytol, siarczan cynku,
cholekalcyferol, octan retinylu, sól sodowa 5-monofosforanu urydyny, 5-monofosforan cytydyny, cytrynian choliny, 5-monofosforan
denozyny, sól sodowa 5 - monofosforanu inozyny, palmitynian askorbylu, D-pantotenian wapnia, L-karnityna, sól sodowa 5 -
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monofosforanu guanozyny, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, cyjanokobalamina, kwas foliowy, siarczan miedzi,
ryboflawina, palmitynian retinylu, DL-alfa tokoferol, D-biotyna, jodek potasu, siarczan manganu, selenin sodu

Zawiera oligosacharydy GOS/FOS (galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy) w ilości 0,8 g/100 ml.
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