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Bebiko Junior 4R Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2.
roku życia 350 g
 

Cena: 39,33 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Diet. środ. specjal. przezn.żyw.

Marka Producent NUTRICIA OPOLE

Opakowanie 350 g

Postać proszek

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Odtłuszczone mleko w proszku, laktoza (z mleka), odmineralizowana serwatka (z mleka), koncentrat białek serwatki (z mleka),
kleik ryżowy 12,5%, galaktooligosacharydy 12% (z mleka), oleje roślinne (palmowy, słonecznikowy, rzepakowy), wodorofosforan potasu,
fosforan wapnia, fruktooligosacharydy 0,84%, węglan wapnia, cytrynian magnezu, cytrynian potasu, kwas L-askorbinowy, chlorek sodu,
lecytyna sojowa (emulgator), chlorek potasu, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, cholekalcyferol, octan DL-alfa-
tokoferolu, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, kwas foliowy, nikotynamid, DL-alfa-tokoferol, palmitynian retinylu, ryboflawina, D-
biotyna, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodek potasu, fitomenadion. Zawiera mieszaninę prebiotyków
(galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy: 1,2 g /100 ml).  Wartość odżywcza Jednostka 100 ml produktu gotowego do spożycia 
Wartość energetyczna kJ / kcal 265 / 63 Tłuszcz, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone kwasy
tłuszczowe wielonienasycone kwas linolowy kwas a-linolenowy g g g g mg mg 2,5 0,6 1,4 0,4 357 62 Węglowodany, w tym: cukry laktoza
g g g 8,1 6,4 1,5 Błonnik pokarmowy g 0,8 Białko g 1,6 Sód mg 25 Witamina A mcg ER 66 Witamina D mcg 3,1 Witamina E mg a-ET 1,1
Witamina K mcg 4,9 Witamina C mg 15 Tiamina mg 0,052 Ryboflawina mg 0,224 Niacyna mg 0,2 Witamina B6 mg 0,06 Kwas foliowy
mcg 11 Witamina B12 mcg 0,43 Biotyna mcg 1,3 Kwas pantotenowy mg 0,563 Potas mg 147 Chlorek mg 50 Wapń mg 116 Fosfor mg
96 Magnez mg 9,9 Żelazo mg 1,2 Cynk mg 0,91 Jod mcg 19 L-karnityna mg 1,2 Cholina mg 6,6 Inozytol mg 2,7 Tauryna mg 0,15  
Wskazania Dla dzieci powyżej 2. roku życia.  Działanie Każda porcja nowego Bebiko Junior 4R doskonale wspiera prawidłowy wzrost i
rozwój dziecka dzięki zawartości składników takich, jak:  wapń i witamina D dla mocnych kości żelazo dla rozwoju mózgu  opatentowana
kompozycja prebiotyków NUTRICIA dla zdrowej flory bakteryjnej  w jelitach, która jest częścią zdrowego układu trawiennego  kwas a-
linolenowy, nienasycony kwas tłuszczowy z grupy kwasów Omega-3, niezbędny  do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej  
witaminy: A, D,E,C i B12  Dzięki wyższej zawartości witaminy D oraz odpowiednio opracowanej kompozycji kluczowych składników
odżywczych, nowe Bebiko Junior jeszcze lepiej zaspokaja rosnące potrzeby żywieniowe dziecka powyżej 2. roku życia. Już 2 kubki 200
ml nowego Bebiko Junior 4R dziennie dostarczą dziecku 12,4 mcg witaminy D oraz 464 mg wapnia. Mleko modyfikowane powinno być
nadal jednym z najważniejszych elementów diety dziecka po 2. roku życia. Już 2 kubki dziennie nowego Bebiko Junior pomogą
uzupełnić dietę dziecka w witaminę D, wapń i żelazo, niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju.  Sposób użycia Zalecane spożycie
mleka Bebiko Junior: Podawaj dziecku 2 kubki 200 ml nowego Bebiko Junior dziennie do 3. roku żyda, jako część zróżnicowanej diety,
aby w pełni zaspokoić jego dzienne zapotrzebowanie na witaminę D i wapń. Sposób przygotowania mleka Bebiko Junior: 100 ml Bebiko
Junior 4R = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 265 kJ (63 kcal) 1 płaska miareczka = 4,8 g = 88 kJ (21 kcal)  Sposób przygotowania
mleka bez gotowania:   Umyj ręce, wyparz wszystkie przybory i naczynia potrzebne do przygotowania mleka.  Gotuj wodę pitną przez 5
minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.  Sprawdź tabelę żywienia i wiej dokładną ilość wody do kubka-niekapka.  
Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.  Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek Bebiko Junior 4R.  Wymieszaj do
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całkowitego rozpuszczenia proszku.  Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.  Bebiko Junior 4R powinno być
przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem. Należy wykorzystać w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać
ponownie niewykorzystanej części mleka.  Informacja Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Należy
spożywać pod nadzorem lekarza. 
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