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Bebiko 1 NUTRIflor Expert 700 g (stara formuła)
 

Cena: 0,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 700 g

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy z mleka (8,9 %),
olej palmowy, olej kokosowy, koncentrat serwatki z mleka, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej słonecznikowy,
białko serwatkowe z mleka, fruktooligosacharydy (0,61 %), wapń, olej rybi, potas, olej z Mortierella alpina, sód, chlorek choliny, witamina
C, magnez, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, sól sodowa kwasu urydyno-5’-fosforowego, kwas
cytydyno-5’-monofosforowy, witamina E, kwas adenozyno-5’-fosforowy, kwas pantotenowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego,
niacyna, sól sodowa kwasu guanozyno-5’-fosforowego, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, selen,
mangan, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

100 ml produktu gotowego do spożycia zawiera: 

wartość energetyczna 277kJ/66kcal
tłuszcz 3,4 g,

w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 1,4 g,
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,4 g,
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,6 g;

węglowodany 7,0 g,
w tym cukry 3,3 g;

błonnik 0,6 g;
białko 1,3 g;
sól 0,04 g;
witamina A 55 µg;
witamina D 1,2 µg;
witamina E 1,3 mg;
witamina K 4,4 µg;
witamina C 9,2 mg;
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tiamina 0,051 mg;
ryboflawina 0,121 mg;
niacyna 0,43 mg;
witamina B6 0,038 mg;
kwas foliowy 13 µg;
witamina B12 0,18 µg,
biotyna 1,4 µg;
kwas pantotenowy 0,344 mg;
sód 17 mg;
potas 68 mg;
chlorek 46 mg;
wapń 55 mg;
fosfor 32 mg;
magnez 5,1 mg;
żelazo 0,53 mg;
cynk 0,52 mg;
miedź 0,04 mg;
mangan 0,008 mg;
fluorek 0,003 mg;
selen 15 µg;
jod 12 µg;
L-karnityna1,6 mg;
cholina 12 mg;
inozytol 3,8 mg;
tauryna 5,3 mg;
nukleotydy 3,2 mg;
kwasy LCPUFA,

w tym: kwas arachidonowy 6,4 mg,
kwas eikozapentaenowy (EPA) 1,4 mg,
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 6,4 mg.

Masa netto
700 g

Charakterystyka

Bebiko 1 z udoskonaloną formułą NUTRIflor Expert to kompletna kompozycja składników odżywczych, która została dodatkowo
wzbogacona o kwas tłuszczowy DHA, aby jeszcze lepiej wspierać prawidłowy rozwój Twojego dziecka.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Sposób przygotowania mleka bez gotowania:
1. Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.
3. Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki. Nie używaj powtórnie gotowanej wody.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Dodaj dokładną ilość płaskich nieubitych miareczek Bebiko 1.
6. Zamknij butelkę i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.
7. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Ważne informacje:

Bebiko 1 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem.
Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka.
Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztką mleka w buzi dziecka.
Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.
Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.
Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca. Tekturowe pudełko powinno być
wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim informacje.
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Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników.
Mleko modyfikowane dla niemowląt nie powinno być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie
oparzeniem.

Przechowywanie
Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w
lodówce.

Producent
Nutricia Polska Sp. z.o.o.
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Ważne informacje
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia. Zalecamy stosowanie mleka
początkowego wyłącznie po zasięgnięciu porady osób posiadających kwalifikacje z zakresu medycyny, żywienia lub farmacji, w tym
przede wszystkim lekarzy pediatrów, farmaceutów lub dietetyków, albo innych osób profesjonalnie odpowiedzialnych za opiekę nad
matką i dzieckiem.+

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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