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Bebilon 3 Advance Pronutra JUNIOR Mleko modyfikowane po
1. roku życia 1100g data ważności 21.07.2023r
 

Cena: 71,50 zł

Opis słownikowy

Producent Nutricia

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu
 

Postać

Proszek

Opakowanie

1100g (2 x 550g)

Działanie

Modyfikowane mleko Bebilon 3 Advance Pronutra JUNIOR zawiera kompozycję składników dobranych specjalnie z myślą o
wspomaganiu układu odpornościowego i prawidłowego rozwoju dziecka:

• Immuno-kompozycja: witaminy A, C, D - wspiera prawidłowe funkcjonowania układu,

• Jod i żelazo - wpływa na prawidłowy rozwój poznawczy,

• Wapń i magnez - wspomagają utrzymanie mocnych kości,

• ALA (Omega 3) - wspierają właściwy rozwój mózgu i tkanek nerwowych,

• HMO 3'GL (oligosacharydy mleka kobiecego)
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• Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS - odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki.

Wskazania

Dla dzieci w wieku powyżej 1. roku życia.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej zalecane dzienne spożycie mleka po 1. roku życia to 400-500ml

Tabela żywienia

 Wiek dziecka Liczba porcji na dobę Ilość wody na 1 porcję (ml)Liczba płaskich miarek na 1 porcję
 Powyżej 1. roku życia 2 180 6

100ml Bebilon 5 = 90ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,9g

Zaleca się, aby po 1. roku przejście z karmienia Bebilon 2 na Bebilon 3 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 2 i
zwiększając ilość proszku Bebilon 3. Bebilon 3 może być podawany jako samodzielny posiłek lub jako podstawa do przygotowania
posiłków mlecznych.

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 wyparzonego kubka 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 przygotowanego kubka. Należy przestrzegać wartości podanych w tabeli żywienia.

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

Sprawdzić temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Kubek umyć od razu po użyciu.

Uwagi

Mleko w odpowiedniej ilości przygotować zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawać dodatkowych miarek proszku do
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przygotowanego mleka. Mleko Bebilon 3 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 nagrożenia
oparzenia.

Skład

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