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Bebilon 4 z Pronutra Advance(Junior 4 z Pronut+),prosz.,
800g
 

Cena: 111,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 800 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebilon Junior 4 z Pronutra+ Mleko modyfikowane powyżej 2. roku życia 800 g 

Wspiera układ odpornościowy i rozwój mózgu.

Skład:

Bebilon 4 zawiera Pronutra+, wyjątkową mieszankę składników:

  kwas alfa-linolenowy, z grupy Omega 3, ważny dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych w ilości 63mg/100g »dowiedz się
więcej« witaminy A, C i D, dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego »dowiedz się więcej« opatentowaną, klinicznie
przebadaną kompozycję oligosacharydów (GOS/FOS) w ilości 1,2g/100ml

Dodatkowo Bebilon 4 z Pronutra+ zawiera:

  nukleotydy oraz niezbędne witaminy i składniki mineralne w odpowiednich ilościach »dowiedz się więcej« produkt nie zawiera
składników modyfikowanych genetycznie (GMO) - podobnie jak wszystkie inne produkty dla niemowląt i małych dzieci na rynku polskim

Cechy:

nowa receptura inspirowany mlekiem matki zawiera opatentowaną kompozycję prebiotyków GOS/FOS zawiera witaminy A, C i D
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga! Bebilon Junior 4 z Pronutra+ jest pełnowartościowym, bezglutenowym mlekiem modyfikowanym w proszku, przeznaczonym
wyłącznie dla dzieci powyżej 2. roku życia. Powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety dziecka. Dla zdrowia dziecka ważna jest
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urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla
zdrowia dziecka.

Przygotowanie i stosowanie:

Bebilon Junior 4 z Pronutra+ może być samodzielnym posiłkiem, jak również może służyć do przyrządzania kleików i kaszek, np.
BoboVita firmy NUTRICIA. Ważne informacje Bebilon Junior 4 z Pronutra+ powinien być wykorzystany w ciągu 2 godzin po
przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu. Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone
dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje. Nie zaleca się przesypywania
mleka do innych pojemników. Nie podgrzewaj mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie
oparzeniem. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka. Należy zwrócić uwagę
na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi
resztek pokarmu. Zalecane dzienne spożycie Podane wartości należy traktować orientacyjnie. Wielkość i ilość posiłków dostosuj do
potrzeb Twojego dziecka. Zalecane dzienne spożycie mleka to 500-600 ml. Bebilon Junior 4 z Pronutra+ może być podawany jako
samodzielny posiłek lub jako podstawa do przygotowania posiłków mlecznych. Sposób przygotowania mleka: bez gotowania 1 Umyj
ręce i wyparz wszystkie naczynia potrzebne do przygotowania mleka. 2 Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do
schłodzenia (do ok. 40°C). 3 Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wyparzonego kubka niekapka. 4 Używaj
wyłącznie załączonej miareczki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon Junior 4 z Pronutra+. 5 Dodaj
odmierzoną ilość proszku do kubka niekapka. 6 Wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia proszku. 7 Sprawdź temperaturę mleka
wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj kubek zaraz po użyciu.

Przechowywanie:

Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C
do 25°C. Po otwarciu należy przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte w suchym miejscu w temperaturze od 10°C do 25°C.
Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
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