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Bebiko ha 1 350 g
 

Cena: 28,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 350 g

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Bebiko Ha 1 to hipoalergiczne mleko początkowe, które jest przeznaczone specjalnie dla niemowląt od urodzenia aż do 6. miesiąca
życia. Jest to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który można bezpiecznie podawać dzieciom, niebędącym
karmionym piersią, jednak tylko i wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Mleko początkowe dla niemowląt Bebiko Ha 1 zawiera między innymi:
● BŁONNIK GOS/FOS 9:1 - kompozycja galaktooligosacharydów i fruktooligosacharydów w stosunku 9:1;
● LCPUFA (W TYM DHA) - długołańcuchowe kwasy tłuszczowe;
● ZHYDROLIZOWANE BIAŁKO - białko częściowo zhydrolizowane, wykazujące obniżone właściwości alergizujące.

Bebiko HA 1 NUTRIflor Extracare zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii na białka mleka krowiego u niemowląt z grupy ryzyka. Dzieje się
tak ze względu na zastosowanie zhydrolizowanego białka serwatkowego, które jest mniej alergenne od standardowych białek mleka.

Co to jest mleko początkowe i jak długo można podawać je dziecku?
Według powszechnych zaleceń, do 6 miesiąca życia noworodki powinny być karmione tylko i wyłącznie mlekiem matki. Istnieją jednak
sytuacje, gdy matka ma zbyt mało pokarmu lub też pojawiają się inne okoliczności, przez które podawanie mleka z piersi nie jest
możliwe i potrzebne jest alternatywne źródło pokarmu.
Mleko początkowe dla noworodka to tzw. mleko modyfikowane, przeznaczone dla dzieci od urodzenia, które stanowić może zamiennik
mleka matki. Taki pokarm zawiera szereg składników odżywczych, które są niezbędne dla noworodka do zdrowego, prawidłowego
rozwoju.

Mleko początkowe Bebiko Ha 1 dostępne jest w postaci proszku do rozpuszczenia z wodą. Bebiko HA 1 NUTRIflor Extracare może być
podawane niemowlęciu już od pierwszego dnia, jako jedyny pokarm, zastępujący mleko matki. Przed rozpoczęciem stosowania mleka
modyfikowanego należy odbyć konsultację z lekarzem i podawać je dziecku tylko, gdy specjalista zaleci jego stosowanie zamiast
naturalnego mleka z piersi.
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Hipoalergiczne mleko początkowe stworzone zostało z myślą o niemowlęciu, które nie jest karmione piersią i narażone jest na ryzyko
wystąpienia alergii, związanej z podawaniem mleka krowiego. Uważa się, że niemowlę narażone jest na wystąpienie alergii w przypadku,
gdy jego rodzeństwo lub któreś z rodziców jest, bądź było alergikiem.

Charakterystyka mleka początkowego Bebiko Ha 1
Mleko modyfikowane Bebiko Ha 1 jest odpowiednie dla dzieci w przypadku, gdy nie są one karmione piersią lub jako uzupełnienie
pokarmu naturalnego (tylko po uzgodnieniu z lekarzem).
Hipoalergiczne mleko modyfikowane przeznaczone jest dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życie, u których istnieje ryzyko
wystąpienia alergii pokarmowej. Mleko Bebiko Ha 1 przeznaczone jest również dla zdrowych niemowląt narażonych na ryzyko
wystąpienia alergii na białko mleka krowiego.
Produkt nie wymaga gotowania, co znacząco ułatwia sporządzenie gotowego do podania preparatu.

● Hipoalergiczne mleko modyfikowane dla niemowląt od urodzenia, u których istnieje ryzyko wystąpienia alergii pokarmowej.
● Źródłem białka w tym mleku jest hydrolizat białek serwatkowych.
● Zawiera kompozycję prebiotyków NUTRICIA (fruktooligosacharydów i galaktooligosacharydów).
● Nie zawiera glutenu.
● Nie wymaga gotowania.
● Przeznaczone jest dla zdrowych niemowląt narażonych na ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka krowiego.
● Jest odpowiednie dla niemowląt w przypadku, gdy nie są one karmione piersią lub, po uzgodnieniu z lekarzem, jako uzupełnienie
pokarmu naturalnego.

Stosowanie
Sposób przygotowania mleka bez gotowania:

● Umyj ręce, wyparz miareczkę i wygotuj butelkę oraz smoczek w wodzie przez przynajmniej 10 minut lub użyj do tego celu sterylizatora.
● Gotuj wodę pitną przez około 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury równej ok. 40°C.
● Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki. Nie używaj powtórnie gotowanej wody.
● Dodaj odmierzoną ilość płaskich, nieubitych miareczek Bebiko. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
● Zamknij butelkę i potrząśnij aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Załóż smoczek na butelkę.
● Tak przygotowane mleko modyfikowane podaj dziecku.

Przechowywanie
Produkt Bebiko Ha 1 należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25 stopni Celsjusza) w sposób niedostępny i niewidoczny
dla małych dzieci.
Opakowanie przed i po otwarciu powinno być zawsze przechowywane w suchym miejscu.
Nie zaleca się, by przesypywać mleko modyfikowane Bebiko Ha 1 do innych pojemników.
Po każdym użyciu tego produktu foliowa torebka powinna być zamknięta w sposób szczelny
Nie należy przechowywać opakowania Bebiko Ha 1 w lodówce.

Składniki
Koncentrat zhydrolizowanego białka serwatkowego (z mleka), laktoza (z mleka), oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy,
słonecznikowy, z organizmów jednokomórkowych), galaktooligosacharydy z mleka (8,78%), skrobia, emulgator - jedno- i dwuglicerydy
kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym , fruktooligosacharydy (0,62%), dwuwodorofosforan potasowy, chlorek
wapnia, olej rybi, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, lecytyna sojowa, tauryna, ,L-askrobinian sodu, inozytol, siarczan żelazawy,
siarczan cynku, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, octan DL-alfa-tokoferolu, 5'-monofosforan adenozyny,
sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny, L-karnityna, nikotynamid, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny, D-pantotenian wapnia, D-
biotyna, siarczan miedzi, kwas foliowy, palmitynian retinylu, DL-alfa-tokoferol, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol,
chlorowodorek pirydoksyny, siarczan manganu, jodek potasu, fitomenadion, selenain sodu.
Zawiera opatentowaną kompozycję galaktooligosacharydów (GOS), i fruktooligosacharydów (FOS) w ilości 0,8 g/100 ml.
Wartość energetyczna mleka Bebiko Ha 1

Wartość energetyczna : 275/66 kJ/kcal

Tłuszcz 3,4 g w tym:

-kwasy tłuszczowe nasycone 1,6 g
-kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,2 g
-kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,5 g
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Węglowodany 7,2 g w tym:

-cukry: 6,1 g

Błonnik: 0,6 g

Białko: 1,5 g

Sól: 0,06 g

Witamina A: 50 µg

Witamina D: 1,2 µg

Witamina E: 1,0 mg

Witamina K: 4,4 µg

Witamina C: 9,1 mg

Tiamina: 0,05 mg

Ryboflawina: 0,1 mg

Niacyna: 0,43 mg

Witamina B6: 0,04 mg

Kwas foliowy: 8,4 µg

Witamina B12: 0,16 µg

Biotyna: 1,8 µg

Kwas pantotenowy: 0,35 mg

Sód: 25 mg

Potas: 73 mg

Chlorek: 41 mg

Wapń: 46 mg

Fosfor :26 mg

Magnez: 5,1 mg

Żelazo : 0,53 mg

Cynk: 0,5 mg

Miedź: 0,04 mg

Mangan: 0,01 mg

Fluorek: <0,01 mg
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Selen: 1,5 µg

Jod: 12 µg

Cholina: 10 mg

Inozytol: 4,1 mg

L-karnityna: 1 mg

Nukleotydy: 3,2 mg

Kwas dokozaheksaenowy (DHA): 6,4 mg

Masa netto
350 g.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Producent
NUTRICIA Polska Sp. z.o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

Ważne informacje
Jedno opakowanie mleka początkowego Bebiko ha 1 350 g pozwala na przygotowanie około 25 butelek mleka o pojemności 100 ml.

Niewłaściwie przygotowanie oraz przechowywanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

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.

Hipoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt przeznaczone jest do spożycia bezpośrednio po przygotowaniu (maksymalnie do 2
godzin).

Zaleca się zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, zwłaszcza przed snem.

Zawartość opakowania mleka Bebiko najlepiej zużyć do 1 miesiąca po otwarciu.

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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