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Bebilon 2 z Pronutra Advance(Pronut+),prosz.,1200 g
 

Cena: 95,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1200 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebilon 2 z Pronutra+ Mleko następne powyżej 6. miesiąca życia 1200 g 

Opis produktu

Praktyczne opakowanie gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo 1. Usuń klips zabezpieczający, odrywając go w lewą stronę. 2. Chwyć
wieczko opakowania, naciśnij kciukiem i delikatnie unieś. 3. Wygodna krawędź z boku opakowania pozwala zebrać nadmiar proszku i
precyzyjnie odmierzyć porcję. 4. Dzięki specjalnie wyprofilowanemu wieczku miarkę można bezpiecznie przechowywać wewnątrz
opakowania. 5. Przyciśnij środek wieczka, aby usłyszeć kliknięcie. Dokładne zamykanie opakowania gwarantuje świeżość produktu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bebilon.pl

Cechy

nowa receptura inspirowany mlekiem matki zawiera kwas α-linolenowy ważny dla rozwoju mózgu zawiera opatentowaną kompozycję
prebiotyków GOS/FOS zawiera kwas tłuszczowy DHA (Omega 3) zawiera witaminy A, C i D

Uwaga! Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia. Bebilon 2 z Pronutra+ jest pełnowartościowym
mlekiem następnym w proszku, przeznaczonym wyłącznie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Powinien stanowić tylko część
zróżnicowanej diety niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Decyzję
dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z
lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić
zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Pozostałe informacje

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. 100 ml Bebilonu 2 z Pronutra+ = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 285 kJ (68 kcal). 1
płaska miareczka = 4,9 g = 95 kJ (23 kcal). Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

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

https://www.apteko.pl
https://www.apteko.pl/bebilon-2-z-pronutra-1200g-612025.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 

Składniki:

LAKTOZA z MLEKA,oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, z organizmów
jednokomórkowych),maltodekstryna,odtłuszczone MLEKO w proszku,koncentrat białka serwatkowego (z MLEKA),galaktooligosacharydy
z MLEKA (8,14%),fruktooligosacharydy (0,57%),węglan wapnia,olej RYBI,cytrynian potasu,chlorek wapnia,chlorek choliny,kwas L-
askorbinowy,L-askorbinian sodu,tauryna,lecytyna SOJOWA (emulgator),siarczan żelazawy,fosforan wapnia,chlorek
magnezu,inozytol,octan DL-alfa-tokoferolu,siarczan cynku,L-tryptofan,sól dwusodowa 5'-monofosforanu urydyny,5'-monofosforan
cytydyny,5'-monofosforan adenozyny,sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny,nikotynamid,L-karnityna,sól sodowa 5'-monofosforanu
guanozyny,D-pantotenian wapnia,kwas foliowy,siarczan miedzi,palmitynian retinylu,DL-alfa-tokoferol,D-biotyna,chlorowodorek
tiaminy,cholekalcyferol,cyjanokobalamina,chlorowodorek pirydoksyny,ryboflawina,siarczan manganu,jodek potasu,fitomenadion,selenin
sodu
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