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NAN Optipro 1 800 g
 

Cena: 71,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 800 g

Postać Mleka

Producent NESTLE

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone, oleje roślinne (oleina palmowa, niskoerukowy olej rzepakowy, olej kokosowy, olej
słonecznikowy), serwatka słodka (z mleka), laktoza (z mleka), maltodekstryna, cytrynian wapnia, olej rybi, wodorotlenek potasu, cytrynian
potasu, chlorek magnezu, lecytyna sojowa, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), olej z Mortierella alpina, chlorek potasu, chlorek
sodu, L-fenyloalanina, fosforan sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, A, B1, B6, D3, K1, B2, kwas foliowy, B12, biotyna),
wodorotlenek wapnia, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, tauryna, siarczan żelazawy, L-histydyna, inozytol, siarczan cynku,
nukleotydy, L-karnityna, siarczan miedzi, węglan wapnia, selenian sodu, jodek potasu, siarczan manganu, koncentrat białka
serwatkowego (z mleka).

Masa netto
800 g

Charakterystyka
NAN OPTIPRO® 1 jest mlekiem początkowym w proszku dla niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione
piersią. Jest odpowiednie także do dokarmiania.
Kompozycja składników mleka początkowego NAN OPTIPRO® 1 to:

DHA (kwas dokozaheksaenowy)
kultury bakterii B. lactis
wyłącznie laktoza – cukier naturalnie występujący w mleku
oleje roślinne: słonecznikowy, kokosowy i rzepakowy.
Nie zawiera oleju palmowego

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie

Do odmierzania mleka używaj zawsze miarki z danego opakowania.

Sposób przygotowania

Umyj dokładnie ręce zanim zaczniesz przygotowywać preparat.
Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości preparatu.
Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.
Doprowadź wodę pitną do wrzenia i gotuj przez 5 minut: zostaw do wystygnięcia.
Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temperaturze 37°C i wlej do wygotowanej butelki.
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.
Zakręć butelkę i potrząsaj nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku.

100 ml gotowego mleka = 3 miarki + 90 ml wody

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Po każdym użyciu zamknij szczelnie torebkę. Zawartość zużyj w 3 tygodnie po otwarciu torebki.

Producent
Nestlé Polska S.A.
ul. Szturmowa 2
02-678 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.
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