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Bebiko 1 800 g (dostępne ostatnie sztuki)
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 800 g

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Odmineralizowana serwatka z mleka, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy,z organizmów jednkomórkowych), 
laktoza z mleka, Odmineralizowana serwatka z mleka w proszku, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy,z
organizmów jednkomórkowych), laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (8,75%), koncentrat białka
serwatkowego (z mleka), fruktooligosacharydy (0,62%), węglan wapnia, olej rybi, chlorek potasu, cytrynian potasu, kwas L-askorbinowy,
chlorek magnezu, chlorek choliny, emulgator - lecytyna sojowa , tauryna, L-askorbinian sodu, cytrynian sodu, fosforan wapnia, siarczan
żelazawy, octan DL-alfa-tokoferolu, siarczan cynku, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, inozytol,
5'-monofosforan adenozyny, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny, nikotynamid, L-tryptofan, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny,
D-pantotenian wapnia, kwas foliowy, siarczan miedzi, palmitynian retinylu, DL-alfa-tokoferol, D-biotyna, cyjanokobalamina,
chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan manganu, jodek potasu, selenian sodu, fitomenadion, L-
karnityna, ryboflawina.
Zawiera galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy: 0,8 g/100 ml.

Charakterystyka

Modyfikowane mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia.
Ze względu na swój skład może być stosowane w przypadku braku pokarmu naturalnego lub jako jego uzupełnienie. Dostarcza
niemowlęciu łatwo przyswajalne białko oraz energię w postaci tłuszczu i węglowodanów, a także niezbędnych do prawidłowego
rozwoju witamin i minerałów. Skład Bebiko 1 spełnia wymagania ekspertów w dziedzinie żywienia oraz Komisji Żywieniowej Unii
Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia.

Stosowanie
Sposób przygotowania mleka 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.
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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 1.

Zamknij butelkę i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Masa netto
Masa netto: 800 g.

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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