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Bebilon 3 z Pronutra Advance, 1100 g - USZKODZONE
OPAKOWANIE
 

Cena: 43,30 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1100 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

1000 pierwszych dni to wyjątkowy czas w życiu dziecka gdy odpowiedni sposób żywienia może pozytywnie wpływać na stan zdrowia
teraz i w przyszłości. To również okres najbardziej intensywnego rozwoju układu odpornościowego.
Od ponad 40 lat wraz z zespołem 500 naukowców i ekspertów prowadzimy pionierskie badania, aby zrozumieć w jaki sposób żywienie
wspiera rozwój Twojego dziecka oraz jego układ odpornościowy.

Bebilon 3 z Pronutra Advance zawiera:

Witaminy C i D: ważne dla prawidowego funkcjonowania układu odpornościowego ALA (Omega 3): ważny dla prawidlowego rozwoju
mózgu i tkanek nerwowych GOS/FOS: Oligosacharydy GOS/FOS odwzorowują kompozycję oligosacharydów mleka matki HMO 3'GL:
Oligosacharyd mleka kobiecego 3’GL naturalnie występuje w mleku matki. 3’GL pochodzi z naszego unikalnego procesu. Jod i żelazo dla
prawidłowego rozwoju poznawczego Wapń dla mocnych kości

Składniki:

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, galaktooligosacharydy GOS z mleka (11,82 %), produkt serwatkowy
(odmineralizowana serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z mleka, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej rzepakowy,
wysokooleinowy olej słonecznikowy, wapń, olej kokosowy, olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy FOS (0,85 %), potas, olej rybi,
magnez, sód, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), chlorek choliny, żelazo, inozytol, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian
askorbylu), kwas pantotenowy, aromat mleczny, witamina E, niacyna, ryboflawina, witamina A, witamina B6, witamina D, tiamina, jod,
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kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina B12.

*Dotyczy napojów na bazie mleka dla małych dzieci, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2020 r.
Karmienie piersią wraz z urozmaiconą dietą jest rekomendowanym sposobem żywienia małych dzieci.
Bebilon 3 z Pronutra Advance jak mleka modyfikowane dla małych dzieci zawiera witaminy C, D oraz wapń, jod, żelazo i kwas ALA

 Producent:

Nutricia
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