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Enfamil Premium MFGM 1 mleko początkowe 800g
 

Cena: 35,94 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 800 g

Postać pr.

Producent MEAD JOHNSON NUTRITION (POLAND)SP.
Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Dlaczego mleko początkowe Enfamil Premium MFGM 1?
NASZE NAJNOWSZE I NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE MLEKO DLA NIEMOWLĄT!
Mleko początkowe Enfamil Premium MFGM 1 jest przeznaczone dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, które z różnych
przyczyn nie są karmione piersią i dla których mleko modyfikowane może stanowić jedyne źródło pożywienia.
W pierwszych miesiącach życia dziecko bardzo szybko rośnie. Ponad 100-letnie doświadczenie w dziedzinie żywienia dzieci, pozwala
nam z dumą przedstawić naszą najnowszą i najbardziej zaawansowaną formułę.
  Nasza NAJNOWSZA formuła
  Nasza NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA formuła
  Zawiera DHA
Mleko początkowe Enfamil Premium MFGM 1, zostało opracowane tak, aby dostarczyć niemowlęciu wszystkich składników
odżywczych, których potrzebuje w pierwszych miesiącach życia. Zawiera kwas DHA, niezbędny kwas tłuszczowy Omega 3.

Jak przygotować mleko Enfamil?

Krok 1
Przed rozpoczęciem przygotowania pokarmu dokładnie umyj ręce wodą z mysłem. Umyj i wygotuj w wodzie butelki, smoczki , nakrętki i
naczynia (przez co najmniej 5 minut we wrzącej wodzie)
Krok 2
Przed dodaniem proszku przygotuj świezą wodę, gotując ją w temperaturze wrzenia przez co najmniej 5 minut, a następnie
pozostawiając, az ostygnie do temperatury pokojowej. Wlej wskazaną ostudzonej wody do butelki.
Krok 3
Do wody dodaj proszek (zobacz tabelę karmienia).
Krok 4
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Zakręć butelke. Dokładnie wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia
proszku. Sprawdź temperaturę, wytrząsając kilka kropel na swój nadgarstek - preparat powinien być letni.
Krok 5
Proszek po rozpuszczeniu w wodzie szybko się psuje. Mieszankę nalezy podać zaraz po przygotowaniu. Po upływie godziny od
ropoczęcia karmienia pozostałą w butelce mieszankę nalezy wylać, a przybory i naczynia umyć. Nie zamrazać przygotowanej mieszanki.

 Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
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