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Bebiko AR przeciw ulewaniu od urodzenia 350 g
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 350 g

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare przeciw ulewaniu w postaci proszku do
sporządzenia mleka modyfikowanego to kompletny produkt, który spełnia potrzeby żywieniowe dzieci w pierwszym roku życia.
Produkt jest bezglutenowy i delikatny dla rozwijającego się układu pokarmowego najmłodszych. Może być stosowany jako główny
sposób karmienia dziecka lub jako element wzbogacający jego dietę. Zawsze jednak należy korzystać z niego pod nadzorem lekarza.

Na co jest Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare przeciw ulewaniu? Wskazaniem do stosowania żywności specjalnego przeznaczenia
medycznego jest postępowanie dietetyczne u niemowląt od 1. dnia życia do 12. miesiąca życia, które mają skłonność do cofania się
pokarmu (czyli ulewania). Problem ulewania u najmłodszych pacjentów może wiązać się z różnymi przyczynami. Najczęściej jest
zjawiskiem naturalnym, które jest związane z niedojrzałym układem pokarmowym, mija to zazwyczaj po około 6. miesiącu życia
dziecka. Ta dolegliwość zawsze wymaga konsultacji z lekarzem, który sprawdzi inne prawdopodobne przyczyny ulewania (np.
nietolerancje pokarmowe) i zaproponuje rozwiązanie problemu. Pomocniczo przy ulewaniu u dzieci można stosować Bebiko AR
NUTRIflor EXTRAcare, które zawiera dodatek zagęstnika.

Funkcją Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare jest przeciwdziałanie problemowi ulewania pokarmu. Produkt zawiera mączkę z chleba
świętojańskiego, czyli naturalny zagęstnik, który sprawia, że pokarm jest bardziej gęsty, a w związku z tym łatwiej pozostaje w
dziecięcym żołądku. Z produktu Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare na etapie rozszerzania diety dziecka można przygotowywać również
kleiki i kaszki.

W opakowaniu znajduje się 350 g Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare. W skład żywności specjalnego przeznaczenia medycznego
wchodzą składniki zaspokajające potrzeby żywieniowe dzieci w pierwszym roku życia, a także mączka chleba świętojańskiego, która
sprawia, że pokarm jest bardziej gęsty. Szczegółowy skład produktu Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare można sprawdzić na jego
opakowaniu.

Jak przygotować dziecku Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare? Zaleca się dokładne umycie rąk przed przystąpieniem do przygotowywania
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dziecięcego pokarmu. Ważne jest również przygotowanie czystej butelki i smoczka, a także przegotowanej i ostudzonej do temperatury
około 40°C wody. Proporcje proszku i wody, które należy wykorzystać, podane są w tabeli żywienia na opakowaniu i należy ich
przestrzegać. Proszek Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare zawsze należy odmierzać przy pomocy dołączonej do opakowania miarki. Po
odmierzeniu proszku i zmieszaniu go z wodą należy odczekać 7 minut, aby mieszanka zgęstniała. Po kontrolnym sprawdzeniu
temperatury mleka produkt można podać dziecku. Jeśli dziecko jednorazowo nie spożyje całej porcji Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare,
pozostałą część należy wyrzucić – nie nadaje się do przechowywania na kolejny posiłek. Ze względu na większą gęstość pokarmu
konieczne może być stosowanie smoczków o większych otworach.

Opis
W pierwszych miesiącach życia niemowlęta mogą ulewać niewielkie ilości pokarmu po posiłku, co jest naturalnym zjawiskiem na tym
etapie rozwoju. Istnieje jednak grupa niemowląt, która cierpi z powodu częstych ulewań.
Z myślą o niemowlętach, które cierpią z powodu częstych ulewań stworzyliśmy
Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare, dla niemowląt od urodzenia.
Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare pozwala ograniczyć ulewania, poprzez dodatek zagęstnika, mączki chleba świętojańskiego, dzięki
której pokarm pozostaje w żołądku dziecka.

Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare
mączka chleba świętojańskiego
Dodatek dla zagęszczenia pokarmu, aby pozostawał w żołądku niemowlęcia.
Zagęstnik, który nie wpływa na zwiększenie kaloryczności pokarmu.

Czy wiesz, że...
Mączka chleba świętojańskiego to naturalny zagęstnik pochodzenia roślinnego.

Cechy

na dolegliwości małego brzuszka
ulewania
NUTRIflor EXTRAcare mączka chleba świętojańskiego

Składniki
laktoza z <span style='font-weight: bold;'>mleka</span>, odtłuszczone <span style='font-weight: bold;'>mleko</span> w proszku,
odmineralizowana serwatka w proszku z <span style='font-weight: bold;'>mleka</span>, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej
kokosowy, olej rzepakowy, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego), olej słonecznikowy, wysokooleinowy olej
słonecznikowy, koncentrat serwatki z <span style='font-weight: bold;'>mleka</span>, wapń, olej <span style='font-weight:
bold;'>rybi</span>, białko serwatkowe z <span style='font-weight: bold;'>mleka</span>, sód, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny,
potas, witamina C, magnez, emulgator (lecytyny z <span style='font-weight: bold;'>soi</span>), inozytol, tauryna, żelazo, L-tryptofan,
cynk, L-karnityna, sól sodowa kwasu urydyno-5-fosforowego, witamina E, kwas cytydyno-5-monofosforowy, sól sodowa kwasu
inozyno-5-fosforowego, kwas pantotenowy, kwas adenozyno-5-fosforowy, niacyna, sól sodowa kwasu guanozyno-5-fosforowego, miedź,
witamina A, tiamina, witamina B6, ryboflawina, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12

Wartości odżywcze 100 g proszku 100 ml gotowego produktu
Wartość energetyczna kJ 2066 276
Wartość energetyczna kcal 494 66
Tłuszcz, w tym g 25 3,4
 kwasy tłuszczowe nasycone g 11 1,5
 kwasy tłuszczowe jednonienasycone
g

9,6 1,3

 kwasy tłuszczowe wielonienasycone
g

4,3 0,6

  kwas linolowy (LA) mg 3400 449
  kwas α-linolenowy (ALA) mg 400 53,8
  kwas arachidowy (ARA) mg 120 16,5
  kwas dokozahekarnowy (DHA) mg 120 16,5
  kwas eikozapentaenowy (EPA) mg 30 3,6
Węglowodany, w tym g 56 7,4
 cukry g 55 7,3
  laktoza g 55 7,3
Błonnik g 3,0 0,4
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100 g proszku 100 ml gotowego produktu
Białko* g 9,9 1,3
L-karnityna mg 16 2,1
Sól g 0,41 0,05
Witaminy
Witamina A µg 432 58
Witamina D µg 12 1,6
Witamina E mg 8,2 1,1
Witamina K µg 33 4,4
Witamina C mg 69 9,2
Tiamina mg 0,5 0,07
Ryboflawina mg 1,0 0,14
Niacyna mg 3,2 0,43
Witamina B6 mg 0,35 0,05
Kwas foliowy µg 62 8,3
Witamina B12 µg 0,62 0,08
Biotyna µg 12 1,7
Kwas pantotenowy mg 3,95 0,53
Składniki mineralne
Sód mg 163 21,8
Potas mg 528 71
Chlorek mg 380 51
Wapń mg 591 79
Fosfor mg 383 51
Magnez mg 38 5,1
Żelazo mg 5,9 0,79
Cynk mg 4,7 0,63
Miedź mg 0,39 0,05
Mangan mg 0,026 0,004
Fluorek mg ≤ 0,044 ≤0,006
Selen µg 22 3,0
Chrom µg ≤44 ≤5,9
Molibden µg ≤44 ≤5,9
Jod µg 94 13
Inne
Tauryna mg 40 5,3
Cholina mg 163 22
Nukleotydy mg 17 2,3

Stosowanie
Babiko AR NUTRIflor EXTRAcare jest odpowiednie dla niemowląt od urodzenia do 12. miesiąca życia.

Tabela żywienia
Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare w proszku
Należy stosować się do tabeli żywienia. Podano w niej przeciętną wielkość i liczbę posiłków spożywanych przez niemowlę w ciągu doby.

O ile lekarz nie zaleci inaczej:
Wiek niemowlęcia 1. miesiąc / Liczba porcji na dobę 7 / Woda (ml) 90-120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 3-4
Wiek niemowlęcia 2.-3. miesiąc / Liczba porcji na dobę 6 / Woda (ml) 120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 4
Wiek niemowlęcia 4. miesiąc / Liczba porcji na dobę 6 / Woda (ml) 150 / Liczba płaskich miareczek na porcję 5
Wiek niemowlęcia 5.-6. miesiąc / Liczba porcji na dobę 4 / Woda (ml) 180 / Liczba płaskich miareczek na porcję 6
Wiek niemowlęcia 7. miesiąc i powyżej / Liczba porcji na dobę 3 / Woda (ml) 210 / Liczba płaskich miareczek na porcję 7

1 płaska miareczka = 4,5 g = 92 kJ (22 kcal)
100 ml Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 276 kJ (66 kcal)

Instrukcja karmienia dziecka:

Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem
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Produkt należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu
Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewypitą porcję produktu należy wylać bezpośrednio po
skończonym posiłku
Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą produktu w buzi dziecka
Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem
Produkt nie powinien być podgrzewany w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem
Ze względu na większą gęstość produktu zaleca się zastosowanie smoczka z większą dziurką

Ważne informacje
Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare jest przeznaczone do postępowania dietetycznego w przypadku ulewań i należy je stosować pod
nadzorem lekarza. Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare możesz podawać niemowlęciu, które cierpi z powodu ulewań już od pierwszych
chwil życia jako jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe. Następnie zgodnie ze schematem żywienia należy
rozpocząć rozszerzanie diety o żywność uzupełniającą.
Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita na odpowiednim
etapie rozszerzania diety niemowlęcia. Decyzja o rozpoczęciu rozszerzania diety powinna być skonsultowana z lekarzem.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt.

Sposób przygotowania produktu
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.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare.
6. Zamknij butelkę i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku.
7. Pozostaw na 7 minut, do momentu zgęstnienia produktu. Po tym czasie delikatnie wstrząśnij.
8. Załóż smoczek na butelkę. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu po otwarciu:

Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.
Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.
Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne
informacje.
Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.
Nie przechowywać w lodówce.
Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.

Przechowywanie
Przed otwarciem szczelnie zamknięty produkt powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze poniżej
25°C. Nie przechowywać w lodówce.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Producent
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

Ważne
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Gwarantowana jakość produktu: Ten produkt opuścił nasz zakład w nienagannym stanie.

Zawartość opakowania
350
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