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Bebiko 1 x 24 szt po 90 ml
 

Cena: 75,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 szt

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda odmineralizowana, laktoza (z mleka), oleje roślinne (zawierają lecytynę sojową), odtłuszczone mleko w proszku,
galaktooligosacharydy z mleka, koncentrat białka serwatkowego z mleka, emulgator (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych),
polifruktoza, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), cytrynian potasu, fosforan wapnia, olej rybi, chlorek potasu, wodorotlenek wapnia,
witamina C, chlorek choliny, chlorek sodu, węglan magnezu, wodorotlenek potasu, tauryna, inozytol, mleczan żelazawy, witamina E,
siarczan cynku, sól dwusodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, witamina A, L-karnityna, 5'-monofosforan
adenozyny, sól dwusodowa 5'-monofosforanu inozyny, witamina D3, niacyna, kwas pantotenowy, sól dwusodowa 5'-monofosforanu
guanozyny, glukonian miedzi, selenin sodu, jodek potasu, kwas foliowy, biotyna, witamina B2, witamina B12, witamina K1, witamina B1,
witamina B6, siarczan manganu.

Masa netto
Opakowanie zawiera: 24 sztuki po 90 ml.

Charakterystyka
Bebiko 1 to mleko modyfikowane początkowe typu RTF (ready to feed) czyli gotowe do spożycia. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt
od urodzenia, gdy nie są karmione piersią lub po uzgodnieniu z lekarzem, jako uzupełnienie pokarmu naturalnego. Zawiera
opatentowaną kompozycję błonnika, LCPUFA oraz nukleotydy.

Przeciwwskazania
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Może być użyte w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu w kąpieli wodnej. Wstrząsnąć przed otwarciem. Nałożyć sterylny smoczek
i rozpocząć karmienie. Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem, nigdy nie należy używać ponownie
niewykorzystanej części mleka. Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, do żywienia ustnego.
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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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