SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Bebilon Prosyneo HA 2 400 g
Cena: 56,00 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

400 g

Postać

Mleka

Producent

NUTRICIA

Rodzaj rejestracji

Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
laktoza z mleka, hydrolizat białka serwatkowego z mleka, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy),
galaktooligosacharydy z mleka 8,91%, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym,
lecytyna sojowa), fruktooligosacharydy 0,57%, potas, wapń, olej rybi, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny, witamina C, tauryna, żelazo,
Bifidobacterium breve M-16V, cynk, inozytol, 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), witamina E, L-karnityna, niacyna, kwas pantotenowy, miedz, witamina A, ryboflawina, tiamina,
witamina B6, jod, mangan, kwas foliowy, witamina K, biotyna, selen, witamina D, witamina B12.
Wartość odżywcza w 100 ml gotowego produktu:
Wartość energetyczna 285 kJ/68 kcal
Tłuszcz 3 g, w tym:
kwasy nasycone 1,4 g
Węglowodany 8,4 g, w tym:
cukry 8,2 g
Błonnik 0,6 g
Białko 1,6 g
Sól 0,06 g
Witaminy:
Witamina A - 60 µg
Witamina D - 1,4 µg
Witamina E - 1,1 mg
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Witamina K - 5,1 µg
Witamina C - 9,4 mg
Tiamina (B1) - 0,05 mg
Ryboflawina (B2) - 0,12 mg
Niacyna (B3) - 0,45 mg
Witamina B6 - 0,041 mg
Kwas foliowy - 8,5 µg
Witamina B12 - 0,09 µg
Biotyna - 1,8 µg
Kwas pantotenowy - 0,349 mg
Składniki mineralne:
Sód - 25,2 mg
Potas - 78 mg
Chlorek - 43 mg
Wapń - 62 mg
Fosfor - 35 mg
Magnez - 5,3 mg
Żelazo - 1,1 mg
Cynk - 0,54 mg
Miedź - 0,042 mg
Mangan - 0,008 mg
Fluorek - <0,006 mg
Selen - 1,5 µg
Jod - 13 µg
Inne
ALA - 71,3 mg
L-karnityna - 1 mg
Cholina - 10 mg
Inozytol - 3,4 mg
Tauryna - 5,6 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 5,7 mg
Laktoza - 7,92 g
Nukleotydy - 3,3 mg
Charakterystyka
Mleko następne dla niemowląt po 6 miesiącu. Stworzony by wspierać układ odpornościowy niemowląt.
Stosowanie
Tabela żywienia - o ile lekarz nie zaleci inaczej
Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.
Wielkość i ilość posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.
wiek niemowlęcia 7. miesiąc i powyżej liczba porcji na dobę 3 ilość wody (ml) 210 liczba płaskich miareczek na 1 porcję 7
Sposób przygotowania bez gotowania:
1. Umyj ręce i wyparz wszystkie naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia.
3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
4. Używaj wyłącznie załączonej miarki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miarek produktu.
5. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
6. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywanie
Produkt w puszcze zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C.
Nie przechowywać w lodówce. Chronić od wilgoci. Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą. Zużyć nie później niż 4
tygodnie po pierwszym otwarciu puszki.
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Masa netto
400 g
Producent
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

Galeria
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