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Bebilon COMFORT 2 mleko następne na kolki i zaparcia po 6
miesiącu 400g data ważności 23.07.2023r
 

Cena: 41,90 zł

Opis słownikowy

Producent Nutricia

Rejestracja

Opis produktu
 

Postać

Mleko w proszku

Opakowanie

Puszka 400g

Skład

Koncentrat hydrolizowanego białka serwatkowego z mleka, syrop glukozowy w proszku, oleje roślinne (strukturyzowany olej palmowy,
rzepakowy, kokosowy, z organizmów jednokomórkowych, słonecznikowy), skrobia, galaktooligosacharydy z mleka (8,16%), laktoza z
mleka, fruktooligosacharydy (0,58%), dwuwodorofosforan potasowy, fosforan wapnia, chlorek wapnia, chlorek sodu, olej rybi,
wodorofosforan magnezowy, L-tyrozyna, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, tauryna, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy, octan DL-
alfa-tokoferolu, inozytol, siarczan cynku, sól sodowa 5-monofosforanu urydyny, 5-monofosforan cytydyny, 5-monofosforan adenozyny,
sól sodowa 5-monofosdoranu inozyny, L-karnityna, nikotynamid, sól sodowa 5-monofosforanu guanozyny, D-pantotenian wapnia,
lecytyna sojowa, D-biotyna, cholekalcyferol, siarczan miedzi, kwas foliowy, octan retinylu, palmitynian retinylu, DL-alfa-tokoferol,
fitomenadion, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, jodek potasu, siarczan manganu, selenin sodu.

100ml gotowego produktu zawiera: wartość energetyczna 285kJ/68kcal; tłuszcz 3,1g w tym: nasycone kwasy tłuszczowe 1,4g, kwas
beta-palmitynowy 220mg, kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,2g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,5g, kwas linolowy 381mg,
kwas alfa-linolenowy 76mg, kwas arachidonowy (AA) 10mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 5,9mg, kwas eikozapantaenowy (EPA)
1,2mg; węglowodany 8,2g w tym: cukry 3,5g, laktoza 2,9g; błonnik 0,6g; białko 1,6g; sód 25mg; witamina A 58mcg ER; witamina D3
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1,4mcg; witamina E 1,1mg alfa-ET; witamina K1 4,7mcg; witamina C 8,5mg; tiamina (witamina B1) 0,051mg; ryboflawina (witamina B2)
0,098mg; niacyna 0,93mg EN; witamina B6 0,04mg, kwas foliowy 8,5mcg; witamina B12 0,16mcg; biotyna 1,9mcg; kwas pantotenowy
0,339mg; potas 78mg; chlorki 43mg; wapń 64mg; fosfor 35mg; magnez 7,1mg; żelazo 1mg; cynk 0,5mg; miedź 41mcg; mangan 7,7mcg;
selen 1,3mcg; jod 1,3mcg; nukleotydy 3,2mg; L-karnityna 0,99mg; cholina 9,8mg; inozytol 3,4mg; tauryna 5,4mg; osmolarność 230
mOsmol/l.

Działanie

Mleko następne dla niemowląt od 6 miesiaca życia z tendencją do kolek i zaparć. Zawiera opatentowaną, klinicznie przebadaną,
kompozycję oligosacharydów GOS/FOS, dzięki czemu wspiera korzystną mikroflorę jelitową, nukleotydy, dodatek długołańcuchowych
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCPUFA) oraz wszystkie niezbędne witaminy i składniki mineralne. Bebilon Comfort 2
opracowano tak, aby dzięki specjalnemu składowi białka oraz obniżonej zawartości laktozy był lekkostrawny. Ponadto starannie dobrany
skład kwasów tłuszczowych oraz zawartość odpowiednich węglowodanów zmiękcza stolce, co łagodzi dolegliwości trawienne
niemowlęcia.

Wskazania

Polecane niemowlętom powyżej 6. miesiąca życia z tendencją w przypadku kolek i zaparć.

Sposób użycia

o ile lekarz nie zaleci inaczej, stosuj się do informacji umieszczonej na opakowaniu. Wielkość i ilość posiłków dostosuj do potrzeb
Twojego dziecka. Niemowlęta po 6. miesiącu życia: należy rozpuścić 7 płaskich miarek proszku w 210ml wody, podawać 3 posiłki na
dobę (szczegółowe informacje podane są na opakowaniu).

Ponieważ produkt ten jest gęstszy niż zwykłe mleko, może być konieczne użycie smoczka z większymi dziurkami. Produkt powinien być
wykorzystany w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu. Produkt powinien być
stosowany pod nadzorem lekarza. Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
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