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NAN Optipro 2 800 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
mleko odtłuszczone, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), odmineralizowana serwatka (z mleka), permeat
serwatkowy (z mleka), cytrynian wapnia, olej rybi, cytrynian potasu, emulgator (lecytyny (z soi)), fosforan wapnia, chlorek magnezu,
witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), cytrynian sodu, chlorek sodu, siarczan żelaza
(II), siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

Masa netto
800 g

Charakterystyka
NAN OPTIPRO® 2 jest mlekiem następnym przeznaczonym dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, jako płynny składnik
diety podczas okresu odstawiania od piersi i po jego zakończeniu. Jest odpowiednie także do dokarmiania, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Receptura NAN OPTIPRO 2:

Immunoskładniki – cynk, żelazo, wit. D, ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego dziecka
DHA – wspomaga rozwój wzroku oraz mózgu³
OPTIPRO® – zaawansowana technologia białka
B. lactis – kultury bakterii
Wyłącznie laktoza – cukier naturalnie występujący w mleku.
Oleje roślinne – rzepakowy i słonecznikowy
Nie zawiera oleju palmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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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

 

Galeria
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