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Bebilon bez laktozy 400 g
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 g

Postać Proszki

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon bez laktozy w postaci proszku jest produktem
dedykowanym najmłodszym dzieciom o specjalnych potrzebach żywieniowym. Na co jest Bebilon bez laktozy? Wskazaniem do
stosowania tego dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego jest żywienie niemowląt (od urodzenia do
6. miesiąca życia). Produkt jest dedykowany najmłodszym pacjentom, którzy zmagają się z nietolerancją laktozy oraz biegunkami, a z
różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. W skład mleka modyfikowanego Bebilon bez laktozy, jak sama nazwa wskazuje, nie
wchodzi laktoza, dzięki czemu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, które związane są z nietolerancją tej substancji, zostają
wyeliminowane. Mleko Bebilon bez laktozy może być podawane dzieciom, które nie są karmione piersią lub stanowić uzupełnienie
karmienia piersią, jeśli zachodzi konieczność dokarmiania dziecka. W przypadku dzieci powyżej 6. miesiąca życia produkt można
wykorzystać do wzbogacenia ich diety.

W opakowaniu znajduje się 400 g proszku Bebilon bez laktozy. W skład mleka początkowego dla niemowląt wchodzą składniki
niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci w pierwszym półroczu życia. Produkt jest oparty na formule Pronutra, która bazuje na
starannie dobranych składnikach odżywczych – dostosowanych do potrzeb żywieniowych najmłodszych dzieci. Są to między innymi
nukleotydy i DHA, a także witaminy i minerały w odpowiednio dobranych dawkach. Szczegółowy skład produktu można sprawdzić na
opakowaniu.

Jak podawać dziecku Bebilon bez laktozy? Mieszanka powinna być podawana dziecku zgodnie z zaleceniami pediatry. Trzeba ją
przygotować według instrukcji podanej na opakowaniu. Przed przygotowaniem mleka należy dokładnie umyć ręce i wyparzyć butelkę
oraz smoczek, a także zagotować wodę i ostudzić ją do temperatury około 40°C. Następnie trzeba odmierzyć właściwą ilość płynu i
proszku (zgodnie z tabelą żywienia podaną na opakowaniu) oraz mieszać je w butelce do momentu, aż proszek dobrze się rozpuści. Po
kontroli temperatury mieszanki Bebilon bez laktozy można podać ją dziecku. Produkt powinien być wykorzystany maksymalnie w 2
godziny po jej przyrządzeniu. Jeśli dziecko nie spożyje całej porcji jednorazowo, pozostałą część mleka należy wyrzucić. Bardzo ważne
jest to, aby w okresie stosowania produktu szczególnie pilnować higieny jamy ustnej niemowlęcia (szczególnie jego pierwszych
ząbków). Dziecko nie powinno np. przetrzymywać smoczka z pokarmem w buzi (np. zasypiać z nim).
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Zgodnie z zaleceniami WHO karmienie piersią powinno stanowić jedyną formę karmienia niemowląt do 6. miesiąca życia. Jeśli jednak z
jakiegoś powodu nie jest to możliwe lub potrzebne jest dokarmianie dziecka, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z
lekarzem. Mleko Bebilon bez laktozy ma też pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie powinno być podawane niemowlętom
zmagającym się z galaktozemią, a także wszelkimi rodzajami alergii na białko mleka krowiego. Produktu nie należy też podawać
dzieciom, które są nadwrażliwe na którykolwiek ze składników produktu.

Opis
Nasza unikalna kompozycja składników
Bebilon Bez Laktozy, mleko początkowe, nieodpowiednie dla niemowląt chorych na galaktozemię lub z alergią na białka mleka krowiego.

DHA
Bez laktozy*

*nie zawiera laktozy
zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)

Cechy

specjalnie dopasowana formuła - DHA, bez laktozy*
zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)
*nie zawiera laktozy

Składniki
syrop glukozowy, kazeinian wapnia z <span style='font-weight: bold;'>mleka</span>, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej
kokosowy, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej słonecznikowy, maltodekstryna, wapń, sód, potas, olej <span
style='font-weight: bold;'>rybi</span>, magnez, L-cysteina, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, emulgator (lecytyny z <span
style='font-weight: bold;'>soi</span>), witamina C, inozytol, tauryna, L-tryptofan, L-karnityna, żelazo, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu
urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydyno-5'-monofosforowy, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu
guanozyno-5'-fosforowego), witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas
foliowy, mangan, selen, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12

Wartości odżywcze 100 ml gotowego do spożycia mleka
Wartość energetyczna 276 kJ/66 kcal
Tłuszcz, w tym: 3,4 g
- kwasy nasycone 1,5 g
- kwasy jednonienasycone 1,3 g
- kwasy wielonienasycone 0,6 g
- kwas linolowy (LA) 448 mg
- kwas α-linolenowy (ALA) 55 mg
- kwas arachidonowy (AA) 17 mg
- kwas dokozaheksaenowy (DHA) 17 mg
- kwas eikozapentaenowy (EPA) 3,7 mg
Węglowodany, w tym: 7,6 g
- cukry 1,2 g
- laktoza  
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