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Bebiko comfort 1 350 g
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 350 g

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebiko Comfort 1 w postaci proszku jest produktem
pełnowartościowym i jednocześnie lekkostrawnym oraz delikatnym dla dziecięcego brzucha. Pod nadzorem lekarza produkt może być
stosowany już od urodzenia i nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.
Na co jest Bebiko Comfort 1? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego jest żywienie niemowląt, które zmagają się z kolkami i zaparciami. WHO zaleca karmienie dziecka piersią przez pierwsze
pół roku jego życia, jednak z różnych przyczyn nie zawsze jest to możliwe. W takich przypadkach po wcześniejszej konsultacji z
lekarzem konieczne może być mleko modyfikowane. Nie zawsze jednak udaje się od razu dobrać jego skład do potrzeb małego brzuszka
– jeśli dziecko ma problemy trawienne po zastosowanej mieszance mlecznej, to po wcześniejszej konsultacji z lekarzem rozwiązaniem
może okazać się mleko Bebiko Comfort 1. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego ma skład
opracowany w taki sposób, aby mleko było lekkostrawne i delikatne dla jeszcze nie w pełni rozwiniętego układu pokarmowego. Poza tym
produkt został skomponowany w taki sposób, aby jego składniki łagodziły dolegliwości trawienne małego pacjenta lub zapobiegały ich
występowaniu, a przy tym rozmiękczały dziecięce stolce.
W opakowaniu znajduje się 350 g Bebiko Comfort 1. W skład preparatu wchodzi opatentowana kompozycja galaktooligosacharydów
(GOS) oraz fruktooligosacharydów (FOS). W składzie mleka Bebiko Comfort 1 znaleźć można również starannie dobrany kompleks
kwasów tłuszczowych, a także β-palmitynian. Dodatkowo dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego ma w
składzie wszystkie składniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka w pierwszym półroczu życia. Szczegółowy skład jakościowy i
ilościowy Bebiko Comfort 1 można sprawdzić na opakowaniu produktu.

Jak stosować Bebiko Comfort 1? Przed przygotowaniem dziecku produktu należy dokładnie umyć ręce, a także wyparzyć butelkę,
smoczek oraz miarkę do proszku. Należy też przegotować wodę i poczekać, aż ostudzi się do temperatury około 40°C. Następnie
zgodnie z podaną na opakowaniu tabelą żywienia należy zmieszać odpowiednie proporcje wody i proszku oraz dokładnie wymieszać
całość. Przed podaniem dziecku butelki z Bebiko Comfort 1 trzeba kontrolnie sprawdzić temperaturę mieszanki. Niewypita porcja mleka
nie może być ponownie wykorzystana – należy ją wylać, a przy kolejnym karmieniu przygotować dziecku nową porcję. Nigdy nie wolno
podgrzewać mieszanki mlecznej w mikrofalówce, poza tym najlepiej przygotowywać mleko bezpośrednio przed planowanym podaniem
dziecku.
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Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebiko Comfort 1 ma przeciwwskazania. Nie powinien być
stosowany przez dzieci uczulone na którykolwiek z jego składników. Produkt należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Opis
Z myślą o niemowlętach, którym dokuczają kolki lub zaparcia stworzyliśmy Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare, dla niemowląt od
urodzenia.
Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare łagodzi dolegliwości trawienne małego brzuszka dzięki dodatkowi unikalnej kompozycji błonnika
GOS/ FOS 9:1, beta-palmitynianu, częściowo zhydrolizowanego białka oraz obniżonemu poziomowi laktozy.
Odpowiednio opracowany skład sprawia, że Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare jest lekkostrawne i dobrze tolerowane.

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare
Unikalna kompozycja galaktooligosacharydów i fruktooligosacharydów w stosunku 9:1.
Częściowo zhydrolizowane białko dla łatwiejszego trawienia.
Odpowiednia struktura tłuszczu dla bardziej miękkich stolców.

Cechy

na dolegliwości małego brzuszka
kolki i zaparcia
błonnik GOS/FOS 9:1
zhydrolizowane białko
beta-palmitynian

Składniki
hydrolizat białka serwatki z <span style='font-weight: bold;'>mleka</span>, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy,
słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z <span style='font-
weight: bold;'>mleka</span> (9,87%), maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z <span style='font-weight:
bold;'>mleka</span>, fruktooligosacharydy (0,62%), olej <span style='font-weight: bold;'>rybi</span>, potas, wapń, chlorek choliny, olej z
Mortierella alpina, magnez, sód, witamina C, inozytol, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź,
ryboflawina, emulgator (lecytyny z <span style='font-weight: bold;'>soi</span>), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy,
przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12

Wartości odżywcze 100 g proszku 100 ml gotowego produktu
Wartość energetyczna 2018 277 kJ
Wartość energetyczna 482 66 kcal
Tłuszcz w tym 25 3,4 g
kwasy tłuszczowe nasycone 11 1,4 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 10 1,4 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 4,2 0,6 g
kwas linolowy (LA) 3300 450 mg
kwas α-linolenowy (ALA) 390 53,4 mg
kwas arachidonowy (ARA) 120 16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 120 16,5 mg
kwas eikozapetaenowy (EPA) 30 3,6 mg
Węglowodany w tym 51 7,0 g
cukry 24 3,3 g
laktoza 20 2,7 g
Błonnik w tym 4,1 0,6 g
GOS* 3,5 0,48 g
FOS** 0,58 0,08 g
Białko*** 11 1,5 g
L-karnityna 15 2,1 mg
Sól 0,51 0,07 g
Witaminy
Witamina A 423 58 µg
Witamina D 12 1,7 µg
Witamina E 12 1,7 mg
Witamina K 36 4,9 µg
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100 g proszku 100 ml gotowego produktu
Witamina C 67 9,1 mg
Tiamina 0,44 0,06 mg
Ryboflawina 1,0 0,14 mg
Niacyna 3,2 0,43 mg
Witamina B6 0,31 0,04 mg
Kwas foliowy 61 8,4 µg
Witamina B12 0,6 0,08 µg
Biotyna 12 1,7 µg
Kwas pantotenowy 4,2 0,57 mg
Składniki mineralne
Sód 203 27,8 mg
Potas 589 81 mg
Chlorek 372 51 mg
Wapń 430 59 mg
Fosfor 238 33 mg
Magnez 37 5,1 mg
Żelazo 5,3 0,73 mg
Cynk 3,5 0,48 mg
Miedź 0,37 0,05 mg
Mangan 0,043 0,006 mg
Fluorek ≤0,043 ≤0,006 mg
Selen 22 3,0 µg
Chrom ≤43 ≤6 µg
Molibden ≤43 ≤6 µg
Jod 92 13 µg
Inne
Tauryna 1,0 0,14 mg
Cholina 182 25 mg
Pozostałe GOS* 1,7 0,2 g
* Galaktooligosacharydy
** Fruktooligosacharydy
*** Hydrolizowane białko serwatkowe
mleka krowiego
Jedno opakowanie pozwala na
przygotowanie około 25 butelek
produktu o pojemności 100 ml.

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

Tabela żywienia
Bebiko Comfort 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

100 ml Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 277 kJ (66 kcal)
1 płaska miareczka = 4,6 g = 92 kJ (22 kcal)

Instrukcja karmienia dziecka:

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem
Produkt należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu
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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
Produkt nie powinien być podgrzewany w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem
Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem

Ważne informacje
Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare jest przeznaczone do postępowania dietetycznego w przypadku kolek lub zaparć i należy je
stosować pod nadzorem lekarza. Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare możesz podawać niemowlęciu, gdy dokuczają mu kolki lub
zaparcia już od pierwszych chwil życia jako jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe. Następnie zgodnie ze
schematem żywienia należy rozpocząć rozszerzanie diety o żywność uzupełniającą. Zaleca się, aby produkt Bebiko Comfort NUTRIflor
EXTRAcare był stosowany przynajmniej 7 dni, bez zmiany na inny produkt. Bebiko Comfort 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 Comfort NUTRIflor EXTRAcare.
6. Zamknij butelkę i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.
7. 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 miejscu 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

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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