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Bebilon 2 Advance Pronutra Mleko następne po 6. miesiącu
1100g data ważności 05.07.2023r
 

Cena: 71,50 zł

Opis słownikowy

Producent Nutricia

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu
 

Postać

Mleko w proszku

Opakowanie

1100g (2 x 550g)

Działanie

Mleko posiada wyjątkową kompozycję składników połączoną z unikalnym procesem.

DHA i ALA (Omega 3) dla rozwoju mózgu oraz AA (Omega 6) naturalnie występujące w mleku matki.

Niezbędne witaminy i składniki mineralne w odpowiednich ilościach, w tym:

- A, C i D** dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,

- jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego

Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki

HMO 3'GL: Oligosacharyd mleka kobiecego 3'GL naturalnie występuje w mleku matki. 3'GL pochodzi z unikalnego procesu.
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Wskazania

Bebilon 2 Advance Pronutra jest przeznaczone niemowląt od 6. miesiąca życia.

TABELA ŻYWIENIA

 Wiek niemowlęcia Liczba porcji na dobę Ilość wody na 1 porcję (ml)Liczba płaskich miarek na 1 porcję
 7. miesiąc i powyżej 3 210 7

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie

1 płaska miareczka to 4,8 g.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 1 na Bebilon 2 przeprowadzić stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon i
zwiększając ilość proszku Bebilon 2.

Sposób użycia

Ręce umyć i wyparzyć naczynia potrzebne do przygotowania mleka.

 

Świeżą wodę pitną gotować przez 5 min, po czym pozostawić do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlać
odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia)

 

Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierzyć dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodać
je do przygotowanej butelki.. Należy przestrzegać wartości podanych w tabeli żywienia.

 

Butelkę zamknąć i energicznie potrząsać pionowo przez 10 sekund do całkowitego rozpuszczonego proszku.

 

Założyć na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdzić temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek
umyć od razu po użyciu.

Przechowywanie

Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym
miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.

Uwagi

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia.  produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt od 6.
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miesiąca życia. Nie może zastępować mleka matki przez pierwsze sześć miesięcy życia. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie
karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia.
Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzenia pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej szóstego miesiąca życia, należy podjąć po
konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i
zbilansowana dieta orz zdrowy tryb życia. 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.

Ostrzeżenia

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Skład

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka
(8,6 %), wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki
z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), wapń, olej rybi, białka mleka, potas, magnez, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, sód,
emulgator (lecytyny z soi), witamina C, inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, witamina E, przeciwutleniacz (palmitynian
askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, mangan, selen,
witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.
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