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Bebilon prosyneo HA 1 90 ml x 24 szt
 

Cena: 74,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 szt

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mleko początkowe Bebilon Prosyneo HA 1 to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który ma postać
płynu. Bebilon Prosyneo HA 1 to 90 ml preparatu gotowego do podania niemowlęciu już od pierwszych chwil życia.

Bebilon Prosyneo HA 1 to produkt przeznaczony do postępowania dietetycznego u dzieci od urodzenia do ukończenia przez nie 6.
miesiąca życia. Bebilon Prosyneo HA 1 sprawdza się jako mleko zastępcze, w sytuacji, gdy niemowlę nie jest karmione piersią lub gdy
wymaga dokarmiania. Bebilon Prosyneo HA 1 w płynie, podobnie jak Bebilon Prosyneo HA 1 w postaci proszku posiada formułę, by
zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju u dziecka alergii na białko mleka krowiego. Grupę ryzyka wystąpienia tej alergii stanowią
szczególnie dzieci, których najbliżsi członkowie rodziny wykazywali reakcje alergiczne na krowie mleko. Bebilon Prosyneo HA 1 zawiera
zhydrolizowane białko, czyli takie, którego łańcuchy podzielone są na mniejsze fragmenty. Taka struktura białka sprawia, że jest ono
zdecydowanie mniej alergenne od białka występującego w mleku krowim.

Opakowanie Bebilon Prosyneo HA 1 w płynie zawiera 24 sztuki produktu po 90 ml.

Charakterystyka
Bebilon Prosyneo HA 1 to mleko początkowe w płynie dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia. Preparat Bebilon Prosyneo HA
1 został stworzony tak, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju alergii na białka mleka krowiego.

Stosowanie
Produkt gotowy do użycia. Może być użyty w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu w kąpieli wodnej. Umyć ręce. Sprawdzić, czy
aluminiowe wieko jest dokładnie zamknięte. Nie używać w przypadku naruszenia wieka. Wstrząsnąć przed otwarciem.

Składniki
Laktoza z mleka, hydrolizat białka serwatkowego z mleka, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy),
galaktooligosacharydy z mleka 9,75%, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym,
lecytyna sojowa), fruktooligosacharydy 0,62%, potas, wapń, olej rybi, olej z Mortierella alpina, cholina, witamina C, tauryna,
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Bifidobacterium breve M-16V, inozytol, żelazo, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5’-monofosforowego, kwas
cytydyno-5’-monofosforowy, kwas adenozyno-5’-monofosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-monofosforowego, sól sodowa kwasu
guanozyno-5’-monofosforowego), L-karnityna, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina,
witamina B6, mangan, jod, kwas foliowy, witamina K, biotyna, selen, witamina D, witamina B12.

Wartość odżywcza w 100 ml gotowego produktu:
Wartość energetyczna 276 kJ/66 kcal
Tłuszcz 3,3 g, w tym:

kwasy nasycone 1,6 g

Węglowodany 7,2 g, w tym:

cukry 7,1 g

Błonnik 0,6 g
Białko 1,5 g
Sól 0,06 g
Witaminy:
Witamina A - 50 µg
Witamina D - 1,2 µg
Witamina E - 1 mg
Witamina K - 4,4 µg
Witamina C - 9,1 mg
Tiamina (B1) - 0,05 mg
Ryboflawina (B2) - 0,1 mg
Niacyna (B3) - 0,43 mg
Witamina B6 - 0,04 mg
Kwas foliowy - 8,4 µg
Witamina B12 - 0,08 µg
Biotyna - 1,8 µg
Kwas pantotenowy - 0,35 mg
Składniki mineralne:
Sód - 24,7 mg
Potas - 73 mg
Chlorek - 41 mg
Wapń - 46 mg
Fosfor - 26 mg
Magnez - 5 mg
Żelazo - 0,53 mg
Cynk - 0,5 mg
Miedź - 0,04 mg
Mangan - 0,008 mg
Fluorek - <0,006 mg
Selen - 1,5 µg
Jod - 12 µg
Inne:
L-karnityna - 1 mg
Cholina - 10 mg
Inozytol - 4,1 mg
Tauryna - 4,3 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 6,4 mg
Nukleotydy - 3,2 mg

Masa netto
24 sztuki x 90 ml

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Bebilon Prosyneo HA 1.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 18-25 stopni Celsjusza.

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

Ważne informacje
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.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

