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Bebilon 1 z Pronutra Mleko początkowe, proszek, 350 g
 

Cena: 31,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 350 g

Postać proszek

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu
 

NUTRICIA posiada 120 letnią ekspertyzę w żywieniu na wczesnym etapie życia. Od ponad 40 lat, wraz z zespołem 500 naukowców i
ekspertów, prowadzi pionierskie badania nad składem mleka matki (HMS - Human Milk Science), aby zrozumieć potrzeby żywieniowe
Twojego dziecka. Wyniki badań pozwoliły marce NUTRICIA stworzyć mleko początkowe Bebilon 1 z opatentowaną formułą. Nasze
formuły zostały opracowane, aby wspierać potrzeby żywieniowe Twojego dziecka na każdym etapie rozwoju.

Instrukcja karmienia dziecka:
Odpowiednią ilość mleka Bebilon 1
przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka. Mleko Bebilon 1
powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy
używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się
podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.
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Przechowywanie:
Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym,
oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25oC. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość
opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Produkt
pakowany w atmosferze ochronnej.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Ważne informacje:
Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli
nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.
Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie
przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie
przed snem.
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Ostrzeżenie:
Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Pamiętaj:

Mleko początkowe Bebilon 1 z Pronutra Advance powinno być wykorzystane 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 smoczka z resztkami pokarmu.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Skład:

Warto?? od?ywcza W 100 ml gotowego do spo?ycia mleka

Wartość energetyczna 276 kJ / 66 kcal
Tłuszcz w tym: 3,4 g
kwasy nasycone 1,5 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,3 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,6 g
kwas linolowy (LA) 446 mg
kwas α-linolenowy (ALA) 54,3 mg
kwas arachidonowy (AA) 16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 16,5 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA) 3,5 mg
Węglowodany w tym: 7,4 g
cukry 7,3 g
laktoza 7,0 g
Błonnik w tym oligosacharydy 0,6 g
GOS (galaktooligosacharydy) 0,48
FOS (fruktooligosacharydy) 0,08
3'GL (3'galaktozylolaktoza) 0,015
Białko 1,3 g
L-karnityna 2,1 mg
Witaminy:
Witamina A 58 µg
Witamina D 1,6 µg
Witamina E 1,1 mg
Witamina K 5,8 µg
Witamina C 9,2 mg
Tiamina 0,06 mg
Ryboflawina 0,14 mg
Niacyna 0,43 mg
Witamina B6 0,048 mg
Kwas foliowy 8,2 µg
Witamina B12 0,17 µg
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Biotyna 1,7 µg
Kwas pantotenowy 0,53 mg
Składniki mineralne:
Sód 21,9 mg
Potas 71 mg
Chlorek 52 mg
Wapń 60 mg
Fosfor 41 mg
Magnez 5,4 mg
Żelazo 0,53 mg
Cynk 0,48 mg
Miedź 0,052 mg
Mangan 0,003 mg
Fluorek ≤0,006 mg
Selen 3,0 µg
Jod 13 µg
Inne:
Cholina 22 mg
Nukleotydy 2,3 mg
Inozytol 7,2 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS 0,2 g

 

Składniki: laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z
mleka (8,94 %), olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, wysokooleinowy olej
słonecznikowy, olej słonecznikowy, białko serwatkowe z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,62 %), olej rybi, wapń, olej z Mortierella
alpina, potas, chlorek choliny, magnez, sód, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, nukleotydy
(sól sodowa kwasu urydyno-5’-fosforowego, kwas cytydyno-5’-monofosforowy, kwas adenozyno-5’-fosforowy, sól sodowa kwasu
inozyno-5’-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5’-fosforowego), witamina E, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas
pantotenowy, niacyna, L-tryptofan, miedź, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, selen, witamina K, mangan,
witamina D, biotyna, witamina B12.
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