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Bebilon ProExpert AR 400g 111846 D
 

Cena: 79,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g

Postać prosz.

Producent OVITA NUTRICA OPOLE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bebilon AR ProExpert Przeciw ulewaniom Mleko początkowe od urodzenia 400 g 

Bebilon AR dla niemowląt od urodzenia, które cierpią z powodu ulewań, a nie są karmione piersią.
Specjalna mieszanka składników skutecznie łagodzi ulewania dzięki zawartości:

mączki z ziaren chleba świętojańskiego, która gęstnieje w żołądku niemowlęcia podczas trawienia. Ta substancja zagęszczająca
przemieszcza się niestrawiona przez układ pokarmowy dziecka, dodatkowo zmiękczając stolce

Zawiera DHA - długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy (LCPUFA) z grupy Omega 3.
Zawiera również nukleotydy.
Unikalny skład gwarantuje zmniejszenie ryzyka ulewań, a dzięki temu wszystkie składniki odżywcze zostają w układzie pokarmowym
dziecka.

Cechy:

dla niemowląt z tendencją do ulewań
problemy pokarmowe.

Składniki:
laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, z organizmów
jednokomórkowych), maltodekstryna, mączka chleba świętojańskiego - substancja zagęszczająca, węglan wapnia, olej rybi,
chlorowodorek L-cysteiny, kwas L-askorbinowy, lecytyna sojowa, tauryna, chlorek choliny, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy,
inozytol, siarczan cynku, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, octan DL-alfa-tokoferolu, 5'-monofosforan
adenozyny, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny, nikotynamid, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny, L-karnityna, siarczan miedzi,
kwas foliowy, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, palmitynian retinylu, DL-alfa-tokoferol, D-biotyna, chlorowodorek tiaminy,
cyjanokobalamina, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, jodek potasu, fitomenadion, selenin sodu.

Przygotowanie i stosowanie:
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Powyżej 4. miesiąca życia Bebilon AR przeciw ulewaniom powinien być uzupełniony innymi posiłkami. Po ustąpieniu nasilonych ulewań
wskazane jest zastąpienie go mlekiem modyfikowanym Bebilon 1 lub Bebilon 2. Przypadki bardziej nasilonych ulewań wymagają
konsultacji z lekarzem.

Ważne informacje:
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. Ponieważ produkt ten jest gęstszy niż zwykłe mleko, może być konieczne użycie smoczka z
większymi dziurkami. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, gdy nie są karmione piersią. Stosować pod nadzorem
lekarza. Produkt może stanowić wyłączną dietę niemowląt od urodzenia.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Tabela żywienia - o ile lekarz nie zaleci inaczej:

wiek niemowlęcia 1. miesiąc / liczba porcji na dobę 7 / woda (ml) na 1 porcję 90-120 / liczba płaskich miarek na 1 porcję 3-4
wiek niemowlęcia 2-3. miesiąc / liczba porcji na dobę 6 / woda (ml) na 1 porcję 120 / liczba płaskich miarek na 1 porcję 4
wiek niemowlęcia 4. miesiąc / liczba porcji na dobę 6 / woda (ml) na 1 porcję 150 / liczba płaskich miarek na 1 porcję 5
wiek niemowlęcia 5-6. miesiąc / liczba porcji na dobę 4 / woda (ml) na 1 porcję 180 / liczba płaskich miarek na 1 porcję 6

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 275 kJ (66 kcal).
1 płaska miarka = 4,4 g proszku

Sposób przygotowania: bez gotowania

1. Umyj ręce i wyparz wszystkie naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia.
3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
4. Używaj wyłącznie załączonej miarki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miarek produktu Bebilon AR.
5. Zamknij butelkę. Wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym między dłońmi (5 sek.) i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia
proszku (20 sek.). Załóż smoczek na butelkę.
6. Odczekaj 7 minut, aby produkt zgęstniał. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek
zaraz po użyciu.

Przechowywanie:

Produkt w puszce zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 10°C do 25°C.
Chronić od wilgoci. Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą. Zużyć nie później niż 4 tygodnie po otwarciu puszki.
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