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Bebilon ProExpert Comfort 1, mleko początkowe dla
niemowląt na zaparcia i kolki, 400 g
 

Cena: 39,78 zł

Opis słownikowy

Marka Bebilon

Postać proszek

Producent Nutricia

Rejestracja Środki spożywcze

Substancja
czynna

Multiminerały, Multiwitamina, Wapń, Żelazo

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Bebilon ProExpert Comfort 1, mleko początkowe dla niemowląt na
zaparcia i kolki, 400 g

Bebilon Comfort 1, proszek, 400 g, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania
dietetycznego u niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia, w przypadku kolki jelitowej i/lub zaparć.

Uwaga: mleko specjalistyczne Bebilon Comfort 1 zastępuje dotychczasowy produkt Bebilon Comfort 1. Produkt pojawia się w nowym
opakowaniu i z nieznacznie zmienionym, udoskonalonym składem. Należy pamiętać, że każdą zmianę pokarmu u niemowląt należy
przeprowadzać stopniowo, zmniejszając udział starego pokarmu, a zwiększając ilość nowego.

Skład Bebilon ProExpert Comfort 1, mleko początkowe dla niemowląt na zaparcia i kolki,
400 g

Hydrolizat bia?ka serwatkowego z mleka, oleje ro?linne (palmowy z certyfikowanych
upraw, rzepakowy, s?onecznikowy, wysokooleinowy s?onecznikowy, kokosowy), syrop
glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (9,87 %), maltodekstryna,
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skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy
(0,62 %), olej rybi, potas, wap?, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, magnez, sód,
witamina C, inozytol, tauryna, ?elazo, L-karnityna, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu
urydyno-5’-fosforowego, kwas cytydyno-5’-monofosforowy, kwas
adenozyno-5’-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego, sól sodowa
kwasu guanozyno-5’-fosforowego), witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, mied?,
ryboflawina, emulgator (lecytyny z soi), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas
foliowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K,
witamina D, biotyna, witamina B12. 

Warto?? od?ywcza 100 g proszku 100 ml produktu

Warto?? energetyczna 2015 kJ / 482 kcal 276 kJ / 66 kcal

T?uszcz w tym: 25 g 3,4 g

Kwasy nasycone 11 g 1,4 g

Kwasy jednonienasycone 10 g 1,4 g

Kwasy wielonienasycone 4,2 g 0,6 g

Kwas linolowy (LA) 3300 mg 450 mg

Kwas ?-linolenowy (ALA) 390 mg 53,5 mg

Kwas arachidonowy (AA) 120 mg 16,5 mg

Kwas dokozaheksaenowy
(DHA)

120 mg 16,5 mg

Kwas eikozapentaenowy
(EPA)

30 mg 3,6 mg

W?glowodany, w tym: 51 g 7,0 g

Cukry 24 g 3,3 g

Laktoza 20 g 2,7 g

B?onnik, w tym: 4,1 g 0,6 g

Oligosacharydy GOS* 3,5 g 0,48 g

Oligosacharydy FOS** 0,58 g 0,08 g

Bia?ko 11 g 1,5 g

L-karnityna 15 mg 2,1 mg

Sól 0,51 g 0,07 g

Witaminy:
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Witamina A 423 µg 58 µg

Witamina D 12 µg 1,7 µg

Witamina E 12 mg 1,7 mg

Witamina K 36 µg 4,9 µg

Witamina C 67 mg 9,1 mg

Tiamina 0,44 mg 0,06 mg

Ryboflawina 1,0 mg 0,14 mg

Niacyna 3,2 mg 0,43 mg

Witamina B6 0,31 mg 0,04 mg

Kwas foliowy 61 µg 8,4 µg

Witamina B12 0,60 µg 0,08 µg

Biotyna 12 µg 1,7 µg

Kwas pantotenowy 4,2 mg 0,57 mg

Sk?adniki mineralne:

Sód 204 mg 28,0 mg

Potas 590 mg 81 mg

Chlorek 372 mg 51 mg

Wap? 431 mg 59 mg

Fosfor 239 mg 33 mg

Magnez 37 mg 5,1 mg

?elazo 5,3 mg 0,73 mg

Cynk 3,5 mg 0,48 mg

Mied? 0,37 mg 0,051 mg

Mangan 0,043 mg 0,006 mg

Fluorek ?0,043 mg ?0,006 mg

Selen 22 µg 3,0 µg

Chrom ?43 µg ?6,0 µg

Molibden ?43 µg ?6,0 µg

Jod 92 µg 13 µg

Inne:

Tauryna 39 mg 5,4 mg

Cholina 182 mg 25 mg

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Nukleotydy 17 mg 2,3 mg

Pozosta?e oligosacharydy
GOS

1,7 mg 0,2 mg

Osmolarno?? 220 mOsmol/l  

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

*Galaktooligosacharydy

** Fruktooligosacharydy

*** Bia?ka serwatkowe mleka krowiego poddane cz??ciowej hydrolizie.

Działanie Bebilon ProExpert Comfort 1, mleko początkowe dla niemowląt na zaparcia i kolki,
400 g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Comfort 1 zawiera odpowiednią mieszankę składników,
które ograniczają występowanie kolek i zaparć, a także dostarczają wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Przebadana
klinicznie mieszanina oligosacharydów o charakterze błonnika prebiotycznego (GOS - galaktooligosacharydy i FOS -
fruktooligosacharydy) w proporcji 9:1, w ilości 0,8 g/100 ml wspomaga rozwój zdrowej mikroflory jelitowej. Długołańcuchowy
wielonienasycony kwas tłuszczowy (LCPUFA) dokozaheksaenowy (DHA), z grupy omega-3 jest niezbędny w diecie dziecka, a jego
organizm nie wytwarza go sam. Produkt zawiera również nukleotydy. Dzięki specjalnemu składowi częściowo hydrolizowanego
(pociętego na mniejsze cząstki) białka oraz obniżonej zawartości laktozy Bebilon Comfort 1 jest lekkostrawny. Zawartość odpowiednich
węglowodanów czyni stolce bardziej miękkimi, co pozwala złagodzić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Wskazania Bebilon ProExpert Comfort 1, mleko początkowe dla niemowląt na zaparcia i
kolki, 400 g

Bebilon Comfort 1 to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla noworodków i niemowląt do 6.
miesiąca życia, które nie mogą być karmione piersią i które mają tendencję do kolek i/lub zaparć.

Dawkowanie Bebilon ProExpert Comfort 1, mleko początkowe dla niemowląt na zaparcia i
kolki, 400 g

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu.
Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka. Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.
Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
Używaj wyłącznie załączonej miareczki.
Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon.
Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.
Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
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Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Przeciwwskazania Bebilon ProExpert Comfort 1, mleko początkowe dla niemowląt na
zaparcia i kolki, 400 g

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje dodatkowe Bebilon ProExpert Comfort 1, mleko początkowe dla niemowląt na
zaparcia i kolki, 400 g

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem
modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.
Mleko początkowe Bebilon powinno być wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.
Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim
ważne informacje.
Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników.
Nie podgrzewaj mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.
Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka.
Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania.
Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie
przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym
miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.
Nie przechowywać w lodówce.
Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

