
 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 
 

Bebilon Nenatal Premium z
Pronutra(Bebil.Nen.Prem)pł,RTF,70ml
 

Cena: 3,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 70 ml

Postać -

Producent NUTRICIA CUIJK B.V.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebilon Nenatal Premium w płynie 70 ml
Dla niemowląt przedwcześnie urodzonych z małą masą ciała

Bebilon Nenatal Premium to modyfikowane mleko w proszku dla wcześniaków z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała, które nie
są karmione piersią.

Skład:

Bebilon Nenatal Premium z Pronutra dla niemowląt przedwcześnie urodzonych z małą urodzeniową masą ciała, które nie są karmione
piersią.

Zawiera Pronutra, wyjątkową mieszankę składników:

  opatentowaną, klinicznie przebadaną kompozycję oligosacharydów (GOS/FOS) w proporcji 9:1 w ilości 0,8 g/ 100 ml DHA -
długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy (LCPUFA), z grupy Omega 3 w ilości 0,4% kwasów tłuszczowych zawiera
trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) oraz nukleotydy.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u niemowląt przedwcześnie
urodzonych z małą masą ciała

Wskazania:

Dla wcześniaków z mała i bardzo małą urodzeniową masą ciała.
Bebilon Nenatal Premium należy stosować pod nadzorem lekarza i według jego zaleceń.
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Składniki:

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy, sojowy, palmowy, z wiesiołka, z organizmów
jednokomórkowych), syrop glukozowy w proszku, koncentrat białek serwatkowych z mleka, galaktooligosacharydy z mleka (7,1%),
trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), lipidy jaja kurzego, olej rybi, fruktooligosacharydy (0,5%), fosforan wapnia, węglan wapnia,
cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek magnezu, inozytol, kwas L-askorbionowy, cytrynian potasu, chlorek choliny, lecytyna sojowa, octan
DL-alfatokoferolu, tauryna, siarczan żelazawy, octan retinylu, siarczan cynku, nikotynamid, 5’-monofosforan cytydy- ny, L-karnityna, sól
sodowa 5’-monofosforanu urydyny, D-pantotenian wapnia, sól sodowa 5’-monofosforanu inozyny, cholekalcyferol, 5’-monofosforan
adenozyny, siarczan miedzi, sól sodowa 5’-monofosforanu guanozyny, palmitynian retinylu, chlorowodorek tiaminy, DL-alfa-tokoferol,
chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawi- na, kwas foliowy, cyjanokobalamina, jodek potasu, siarczan manganu, selenin sodu, fitomenadion,
D-biotyna

Pamiętaj:

- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

- Produkt powinien być wykorzystany w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

- Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.

- Produkt powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem.

- Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

- Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, które nie są karmione piersią.

- Stosować pod nadzorem lekarza.

- Produkt jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
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