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Bebiko 2 z NutriFlor mleko modyfikowane następne proszek
800 g
 

Cena: 82,57 zł

Opis słownikowy

Producent Nutricia

Opis produktu
 

Postać

Mleko modyfikowane w proszku

Opakowanie

Karton 800g

Skład

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne, galaktooligosacharydy z mleka (8,24%), polifruktoza (0,58%), węglan
wapnia, chlorek potasu, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, tauryna, lecytyna sojowa, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy, L-
tryptofan, inozytol, octan DL-alfa-tokoferolu, L-izoleucyna, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, siarczan cynku, 5'-monofosforan
cytydyny, chlorowodorek L-cysteiny, 5'-monofosforan adenozyny, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny, nikotynamid, sól sodowa
5'-monofosforanu guanozyny, L-karnityna, D-pantotenian wapnia, kwas foliowy, siarczan miedzi, palmitynian retinylu, DL-alfa-tokoferol, D-
biotyna, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan manganu, jodek potasu,
fitomenadion, selenin sodu. Zawiera mieszaninę prebiotyków - galaktooligosacharydy (GOS) i fruktooligosacharydy (FOS).

Działanie

Bebiko 2 zostało opracowane tak, aby dostarczało niezbędnych składników odżywczych i energii, których potrzebuje dziecko w drugim
półroczu życia.Wspiera zdrowy rozwój dziecka dzięki zawartości: wapnia i witaminy D istotnych dla mocnych kości, żelaza ważnego dla
rozwoju mózgu oraz opatentowanej kompozycji prebiotyków NUTRICIA (w tym błonnika) dla zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która
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jest częścią zdrowego układu trawiennego. Bebiko 2 może być zarówno samodzielnym posiłkiem, jak też służyć do przygotowania
kleików i bezmlecznych kaszek oraz innych mlecznych posiłków, np. budyniu, płatków z mlekiem, naleśników itp. Nie wymaga
gotowania.

Wskazania

Przeznaczone dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia.

Sposób użycia

Bebiko 2 może być zarówno samodzielnym posiłkiem, jak też służyć do przygotwania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita oraz
innych mlecznych posiłków, np. kakao, budyniu, płatków z mlekiem, naleśników.Należy stosować się do tabeli żywienia. Podano w niej
przeciętną wielkość i ilość posiłków spożywanych przez niemowlę w ciągu doby.Dla dzieci w wieku od 7. miesiąca życia należy
rozpuścić 7 płaskich miareczek proszku w 210ml wody i podawać 3 porcje mleka na dobę.
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