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Bebiko Junior 3, mleko modyfikowane powyżej 1 roku życia
proszek, 800 g
 

Cena: 47,89 zł

Opis słownikowy

Marka Bebiko

Postać proszek

Producent Nutricia

Rejestracja Środki spożywcze

Substancja
czynna

Multiminerały, Multiwitamina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Bebiko Junior 3, mleko modyfikowane powyżej 1 roku życia
proszek, 800 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
Dla dzieci po ukończeniu 1. roku życia, w ramach urozmaiconej, zbilansowanej diety.
Uwaga: Seria mlek modyfikowanych Bebiko Nutriflor expert zastępuje serię Bebiko Nutriflor+. Nowe opakowanie i udoskonalony skład
produktu pochodzącego od uznanego producenta pokarmów dla niemowląt i małych dzieci. Mleko Bebiko Nutriflor+ będzie dostępne do
wyczerpania zapasów. Pamiętaj, że każdą zmianę pokarmu dla niemowlęcia i małego dziecka należy przeprowadzać stopniowo,
zmniejszając ilość starego, a zwiększając ilość nowego pokarmu.

Działanie Bebiko Junior 3, mleko modyfikowane powyżej 1 roku życia proszek, 800 g

Bebiko Junior 3 z NutriFlor+ zawiera opatentowaną kompozycję prebiotyków GOS/FOS (w tym błonnika) dla zdrowej flory bakteryjnej w
jelitach, która jest częścią zdrowego układu trawiennego. Bebiko Junior 3 z NutriFlor+ wspiera zdrowy rozwój dzięki zawartości: wapnia i
witaminy D dla mocnych kości, żelaza dla rozwoju poznawczego, kwas alfa-linolenowego (omega 3), nienascyonego kwas tłuszczowego
niezbędnego do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej. Bebbiko Junior 3 z NutriFlor+ zawiera również witaminy A,E, C i B12
oraz L-karnitynę, cholinę i inozytol.
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Skład Bebiko Junior 3, mleko modyfikowane powyżej 1 roku życia proszek, 800 g

Odt?uszczone mleko w proszku, laktoza z mleka, produkt serwatkowy w proszku

(odmineralizowana serwatka, koncentrat bia?ka serwatkowego) z mleka,

maltodekstryna, galaktooligosacharydy z mleka (12%), olej palmowy, olej

s?onecznikowy, olej rzepakowy, potas, wap?, fruktooligosacharydy (0,84%), magnez,

witamina C, sód, emulgator (lecytyny z soi), ?elazo, cynk, witamina D witamina E,

kwas pantotenowy, witamina B12, kwas foliowy, niacyna, witamina A, ryboflawina,

biotyna, witamina B6, tiamina, jod, witamina K.

Sk?adniki od?ywcze 100 ml produktu

gotowego do spo?ycia

% RWS*

Warto?? energetyczna

kJ/kcal

275 kJ (65 kcal) -

T?uszcz, w tym: 2,6 g -

kwasy t?uszczowe

nasycone 

0,6 g -

kwasy t?uszczowe

jednonienasycone

1,4 g -

kwasy t?uszczowe

wielonienasycone

0,4 g -

W?glowodany, w tym: 8,5 g -

cukry 6,7 g -

B?onnik 0,8 g -

Bia?ko 1,5 g -

Sól 0,07 g -

Witaminy:

Witamina A 68 µg 17%
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Witamina D 3,1 µg 44%

Witamina E 1,1 mg 22%

Witamina K 5,1 µg 43%

Witamina C 15 mg 33%

Tiamina 0,04 mg -

Ryboflawina 0,23 mg 33%

Niacyna 0,2 mg -

Witamina B6 0,06 mg -

Kwas foliowy 12 µg -

Witamina B12 0,4 µg 50%

Biotyna 1,3 µg -

Kwas pantotenowy 0,58 mg 19%

Sk?adniki mineralne:

Sód 26 mg -

Potas 150 mg 15%

Chlorek 51 mg -

Wap? 120 mg 22%

Fosfor 97 mg 18%

Magnez 10 mg -

?elazo 1,2 mg 15%

Cynk 0,9 mg 18%

Jod 20 µg 25%

Inne:

L-karnityna 1,3 mg -

Cholina 6,8 mg -

Inozytol 2,8 mg -

Kwas alfa-linolenowy 64 mg -
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(ALA)

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt zawiera mleko (??cznie z laktoz?) i soj?.

Dawkowanie Bebiko Junior 3, mleko modyfikowane powyżej 1 roku życia proszek, 800 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko Junior 3 Nutriflor expert należy zawsze przygotowywać dokładnie
tak, jak opisuje to instrukcja na opakowaniu.
Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek we wrzątku przez 10 minut, lub zdezynfekuj przy użyciu sterylizatora.
Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury około 40oC.
Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.
Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek proszku Bebiko. Zawsze używaj wyłącznie oryginalnej, załączonej miareczki!
Zamknij butelkę i potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku.
Załóż smoczek na butelkę.
Przed podaniem pokarmu, zawsze sprawdź jego temperaturę, wylewając kilka kropli na wewnętrzną stronę nadgarstka.
Pokarm należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu, najpóźniej w ciągu 2 godzin od przygotowania.

Informacje dodatkowe Bebiko Junior 3, mleko modyfikowane powyżej 1 roku życia proszek,
800 g

Nie należy wyrzucać zewnętrznego opakowania przed całkowitym zużyciem produktu, ze względu na umieszczone na nim ważne
informacje.
Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia (np. przejście z karmienia piersią na karmienie butelką lub zmiana mleka na kolejny etap)
nie następowała gwałtownie. Należy stopniowo zwiększać ilość mleka modyfikowanego dodawanego do mleka matki lub powoli
zmniejszać ilość proszku obecnie używanego mleka, zwiększając ilość proszku nowego mleka.
Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia.
Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po
konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie dziecka.
Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.
Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.
Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.
Nie przechowywać w lodówce.
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