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Bebiko ha 2 350 g
 

Cena: 49,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 350 g

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mleko modyfikowane Bebiko HA 2 NUTRIflor EXTRAcare należy do grupy dietetycznych środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia medycznego. Bebiko HA 2 jest mlekiem następnym, przeznaczonym do karmienia niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.
Preparat może być stosowany jako kontynuacja karmienia niemowlęcia produktem Bebiko Ha 1.

Mleko w proszku Bebiko HA 2 zawiera specjalnie dobrane i zbilansowane składniki odżywcze, aby w pełni zaspokajać potrzeby
żywieniowe dzieci, które z jakiegokolwiek powodu nie są karmione piersią. Pokarm może być stosowany również przy odstawianiu od
piersi (jako uzupełnienie diety).

Bebiko HA 2 dostarcza do organizmu dziecka białko w postaci częściowo zhydrolizowanej, co obniża ryzyko wystąpienia alergii.
Ponadto, preparat Bebiko HA 2 zawiera unikalną kompozycję błonnika GOS/FOS, wapń i witaminę D3 (dla wzmocnienia kości) oraz
wielonasycone kwasy tłuszczowe (w tym DHA). Bebiko HA 2 może być podawane jako samodzielny posiłek lub dodatek np. do kleiku.

Opakowanie mleka Bebiko HA 2 zawiera 350 gramów produktu w proszku.

Składniki
Koncentrat zhydrolizowanego białka serwatkowego (z mleka), laktoza (z mleka), oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy,
słonecznikowy, z organizmów jednokomórkowych),skrobia, galaktooligosacharydy z mleka (8,12%),fruktooligosacharydy (0 57%) , jedno- i
dwuglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym (emulgator), dwuwodorofosforan potasowy, chlorek wapnia,
fosforan wapnia, olej rybi, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, , tauryna, lecytyna sojowa, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy, octan
DL-alfa-tokoferolu, siarczan cynku, inozytol, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, 5'-monofosforan
adenozyny, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny, L-karnityna, nikotynamid, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny, D-pantotenian
wapnia, D-biotyna, siarczan miedzi, palmitynian retinylu, kwas foliowy, DL-alfa-tokoferol, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy,
cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, jodek potasu, siarczan manganu, fitomenadion, selenin sodu.

Masa netto
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Masa netto: 350 g.

Charakterystyka
Hipoalergiczne mleko modyfikowane Bebiko HA 2 przeznaczone jest dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, u których istnieje ryzyko
wystąpienia alergii pokarmowej. Przeznaczone jest dla zdrowych niemowląt narażonych na ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka
krowiego. Bebiko HA 2 obniża ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, dzięki temu, że źródłem białka jest hydrolizat białek
serwatkowych. Dzięki zawartości opatentowanej kompozycji prebiotyków NUTRICIA (fruktooligosacharydów i galaktooligosacharydów),
produkt dostarcza kluczowych składników odżywczych, witamin i minerałów niezbędnych na każdym etapie życia dziecka, zapewnia
dobre trawienie, wspomaga naturalne siły obronne organizmu.

Mleko Bebiko HA 2 zawiera:

Węglowodany -są podstawowym źródłem energii
Nienasycone kwasy tłuszczowe - są niezbędne do prawidłowego rozwoju układu nerwowego
Odpowiednią kompozycję białka - jest podstawowym budulcem małego organizmu
Kompozycję minerałów - są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu

Żelazo - jest potrzebne w procesie tworzenia komórek krwi
Wapń i fosfor - są głównymi składnikami kości i zębów
Magnez - wpływa na prawidłową pracę układu nerwowego i mięśniowego
Jod - jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy
Cynk - odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

Kompozycję witamin - są istotne we wszystkich procesach życiowych
Wit.A - jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wzroku
Wit.D - zapewnia mocne kości i zęby
Wit.C - wspomaga naturalną odporność, ułatwia wchłanianie żelaza
Wit.E - wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i krwionośnego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Bebiko HA 2.

Stosowanie
Sposób przygotowania mleka Bebiko HA 2 bez gotowania:

Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.
Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki. Nie używaj powtórnie gotowanej wody.
Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek Bebiko HA 2.
Zamknij butelkę i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NUTRICIA Polska Sp. z.o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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