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Bebilon Prosyneo HA 3 Mleko modyfikowane po 1. roku życia
400g
 

Cena: 42,60 zł

Opis słownikowy

Producent Nutricia

Rejestracja

Opis produktu
 

Postać

Mleko w proszku

Opakowanie

Puszka 400g

Działanie

Bebilon PROSYNEO HA 3 to jedyna formuła, która łączy SYNEO™ i unikalną strukturę białka, delikatnie pociętą na mniejsze fragmenty
(tak zwane zhydrolizowane białko).

Syneo – zawiera opatentowaną kompozycję galakto- i fruktooligosacharydów oraz jedną z bakterii naturalnie występująca w jelitach
niemowląt karmionych piersią.

Ppatentowana kompozycja oligosacharydów GOS/FOS oraz bakterii B-Breve, jednej z bakterii naturalnie występujących w jelitach
niemowląt. Produkt zawiera także częściowo zhydrolizowane białko. W momencie przyjścia na świat układ odpornościowy dziecka nie
jest jeszcze w pełni rozwinięty i dojrzewa stopniowo po narodzinach.
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Bebilon PROSYNEO HA 3 został stworzony, by wspierać układ odpornościowy niemowląt (zawiera witaminy C i D dla prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego).

Wskazania

Niemowlęta powyżej 1. miesiąca życia, wsparcie układu odpornościowego niemowlęcia, kontynuacja karmienia mlekiem BEBILON
Prosyneo HA 2

Sposób użycia

Sposób przygotowania: bez gotowania

Umyć ręce i wyparzyć wszystkie naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotować butelkę i smoczek w wodzie przez
10 minut.

Gotować świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostawić do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdzić tabelę żywienia. Wlać dokładną
ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.

Używać wyłącznie załączonej miarki. Odmierzyć dokładną ilość płaskich, nieubitych miarek produktu Bebilon Prosyneo HA 2.

Nie gotować ani nie podgrzewać produktu w kuchence mikrofalowej, aby uniknąć zagrożenia oparzeniem i aby utrzymać
odpowiednią ilość bakterii Bifidobacterium breve.

Zamknąć butelkę i potrząsnąć do całkowitego rozpuszczenia proszku. Założyć na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdzić
temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyć butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Tabela żywienia (o ile lekarz nie zaleci inaczej)

 Wiek niemowlęcia Liczba porcji na dobę Woda (ml) na 1 porcjęLiczba płaskich miarek na 1 porcję
 Powyżej 1. roku życia 2 180 6

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 273 kJ (65 kcal). 1 płaska
miarka = 4,7 g proszku

Skład

laktoza z mleka, hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, wysokooleinowy słonecznikowy,
słonecznikowy), galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,91%), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane
kwasem cytrynowym, lecytyny z soi), fruktooligosacharydy FOS (0,57%), potas, wapń, olej rybi, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny,
witamina C, tauryna, sód, żelazo, Bifidobacterium breve M-16V, cynk, inozytol, nukleotydy (sól sodowa kwasy urydyno-5’-fosforowego,
kwas cytydyno-5’-monofosforowy, kwas adenozyno-5’-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego, sól sodowa kwasu
guanozyno-5’-fosforowego), witaminę E, L-karnityna, niacyna, kwas pantotenowy, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6,
jod, mangan, kwas foliowy, witamina K, biotyna, selen, witamina D, witamina B12

Uwagi i Ostrzeżenia

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Produkt powinien być wykorzystany w
ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu. Produkt powinien być przygotowany
zawsze bezpośrednio przed spożyciem. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.
Produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety
niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Nie może zastępować mleka matki przez pierwsze 6. miesięcy życia niemowlęcia. Decyzję
dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z
lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia.

Przechowywanie

Produkt w puszce zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 10°C do 25°C.
Chronić od wilgoci. Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą. Zużyć nie później niż 4 tygodnie po otwarciu puszki.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.

Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

