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NAN Expert Pro AR 400 g
 

Cena: 73,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 g

Postać Mleka

Producent NESTLE

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), skrobia ziemniaczana (21,6%), częściowo
hydrolizowane: izolat białka serwatkowego (z mleka) i koncentrat białka serwatkowego (z mleka), cytrynian potasu, glicerofosforan
wapnia, olej rybi, fosforan wapnia, chlorek magnezu, dwuwinian choliny, chlorek wapnia, olej z Mortierella alpina, L-arginina, chlorek sodu,
witamina C (L-askorbinian sodu), L-histydyna, L-tyrozyna, kultury bakterii L. reuteri (DSM17938*), tauryna, inozytol, siarczan żelaza (II), L-
karnityna, siarczan cynku, nukleotydy, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (nikotynamid), kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), siarczan miedzi (II), witamina A (octan retinylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), siarczan manganu, jodek potasu, kwas foliowy, selenian (VI) sodu, witamina K (fitomenadion), witamina D
(cholekalcyferol), Dbiotyna, witamina B12 (cyjanokobalamina).
* Zgodnie z licencją BioGaia AB.

Masa netto
400 g

Charakterystyka
NAN EXPERTPRO AR, należący do żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, zawiera kultury bakterii L.reuteri, częściowo
hydrolizowane białko oraz oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy i rzepakowy). Produkt przeznaczony do postępowania dietetycznego
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w przypadku ulewań. Nie zawiera oleju palmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1. Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko.
2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw
pod przykryciem do chwili użycia.
3. Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia.
4. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.
5. Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z
tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku.
6. Zakręć butelkę i potrząsaj nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku.

Przechowywanie
Puszkę po każdym użyciu przechowywać w suchym oraz chłodnym miejscu (5-25°C). Zawartość zużyć w ciągu 3 tygodni po otwarciu
opakowania.

Producent
Nestle Polska S.A.
Ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

 

Galeria
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