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Bebiko junior 3 800 g
 

Cena: 73,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 800 g

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Odtłuszczone mleko w proszku, laktoza (z mleka), produkt serwatkowy w proszku (odmineralizowana serwatka, koncentrat białek
serwatki) z mleka, maltodekstryna, galaktooligosacharydy 12% (z mleka), oleje roślinne (palmowy, słonecznikowy, rzepakowy),
wodorofosforan potasu, fosforan wapnia, fruktooligosacharydy 0,84%, węglan wapnia, cytrynian magnezu, cytrynian potasu, kwas L-
askorbinowy, chlorek sodu, emulgator - lecytyna sojowa , chlorek potasu, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy, siarczan cynku,
cholekalcyferol, octan DL-alfa-tokoferolu, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, kwas foliowy, nikotynamid, DL-alfa-tokoferol,
palmitynian retinylu, ryboflawina, D-biotyna, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodek potasu, fitomenadion.
Zawiera mieszaninę prebiotyków GOS/FOS (galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy): 1,2 g/100 ml.

Charakterystyka

Nowa formuła mleka modyfikowanego Bebiko Junior 3 została opracowana na podstawie wyników najnowszych badań
przeprowadzonych we współpracy z Fundacją Nutricia, dotyczących żywienia dzieci w wieku 1-3 lata w Polsce, tak by jak
najlepiej zaspokajać ich potrzeby. Nowe mleko modyfikowane Bebiko Junior 3 doskonale wspiera prawidłowy rozwój dziecka
dzięki zawartości składników, takich jak:

Wapń i witamina D dla mocnych kosci Żelazo dla rozwoju mózgu
Opatentowana kompozycja prebiotyków Nutricia dla zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która jest częścią zdrowego
układu trawiennego
Kwas α-linolenowy, nienasycony kwas tłuszczowy, niezbędny do prawidłowego rozwoju układu nerwowego
Witaminy: A, D, E, C i B12

Mleko Bebiko Junior 3 zawiera:

Węglowodany – są podstawowym źródłem energii,
Nienasycone kwasy tłuszczowe - są niezbędne do prawidłowego rozwoju układu nerwowego,
Odpowiednią kompozycję białka - jest podstawowym budulcem małego organizmu,
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Kompozycję minerałów - są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu
Żelazo - jest potrzebne w procesie tworzenia komórek krwi oraz jest ważne dla rozwoju mózgu,
Wapń i fosfor – są głównymi składnikami kości i zębów,
Magnez - wpływa na prawidłową pracę układu nerwowego i mięśniowego,
Jod – jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy,
Cynk – odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
Kompozycję witamin - są istotne we wszystkich procesach życiowych.
Witamina A – jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wzroku,
Witamina D - zapewnia mocne kości i zęby,
Witamina C – wspomaga naturalną odporność, ułatwia wchłanianie żelaza,
Witamina E - wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i krwionośnego.

Ważne informacje
Nie zawiera dodatków zbożowych ani smakowych. Może stanowić samodzielny posiłek starszego dziecka. Jest doskonałe jako baza do
przygotowywania innych posiłków np. kaszki, kakao, budyniu, naleśników, zup mlecznych z płatkami śniadaniowymi itp. Produkt
powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety dziecka. Nie zawiera glutenu. Nie wymaga gotowania.

Stosowanie
Sposób przygotowania mleka bez gotowania:

Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.
Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki. Nie używaj powtórnie gotowanej wody.
Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek Bebiko.
Zamknij butelkę i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
Masa netto: 800 g.

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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