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Enfamil Premium MFGM 3 mleko modyfikowane 1200g
(KRÓTKA DATA do 2022-07-24)
 

Cena: 53,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1200 g

Postać pr.

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

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Mleko modyfikowane Enfamil Premium MFGM 3 to nasze najnowsze i najbardziej zaawansowane mleko dla dzieci od 12 miesiąca! Jako
jedyne na rynku zawiera strukturę MFGM - składnik mleka matki, który m.in. zmniejsza ryzyko zapalenia ucha środkowego u dzieci.(1)

prawidłowy rozwój mózgu
MFGM stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego(2-8) oraz przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych(3). Rozwój
psychoruchowy i komunikacja z otoczeniem dzieci żywionych mlekiem modyfikowanym z MFGM są zbliżone do tych obserwowanych u
niemowląt karmionych piersią(3).

Wzmocniona odporność
MFGM wspierają naturalną odporność niemowlęcia: zmniejsza liczbę dni z gorączką(2), częstość występowania biegunki(11) oraz
wspiera odporność jelitową(12). Witaminy A, C i D wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,a żelazo
wspomaga układ immunologiczny.

Prawidłowy wzrost
Zawiera także kwas DHA (szczególny rodzaj kwasów Omega 3), na poziomie, który wspomaga prawidłowy rozwój wzroku Twojego
dziecka(3), cynk niezbędny dla prawidłowego wzrostu oraz Witaminę D niezbędną dla prawidłowego rozwoju mocnych kości.

100 lat doświadczenia w dziedzinie żywienia dzieci
Od ponad 100 lat prowadzimy badania naukowe związane z żywieniem dzieci oraz mlekiem matki i jego zaletami. Łączymy innowacyjną
technologię i badania naukowe z nowoczesnymi procesami produkcji i kontroli jakości, aby zapewniać Tobie i Twojemu dziecku coraz
lepsze produkty.
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Wyprodukowane w Holandii
Kraj pochodzenia: Holandia. Dzięki najnowocześniejszej fabryce w Holandii możesz oczekiwać najwyższych standardów produkcji, które
zapewnią wyjątkową jakość naszym produktom Enfamil.

Jak przygotować mleko Enfamil MFGM 3?

Krok 1
Przed rozpoczęciem przygotowania pokarmu dokłądnie umyj ręce wodą z mydłem. Umyj i wygotuj w wodzie naczynia potrzebne do
przygotowania mleka (przez co najmniej 5 minut we wrzącej wodzie).
Krok 2
Przed dodaniem proszku gotuj świeżą wodę, przez co najmniej 5 minut, a następnie pozostaw wż ostygnie do temperatury pokojowej.
Wlej wskazaną ilość ostudzonej wody do butelki lub kubka.
Krok 3
Do wody dodaj proszek (zobacz tabelę karmienia).
Krok 4
Zakręć butelkę lub kubek. Dokładnie wymieszaj zawartość ruchem obrotowym, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia
proszku. Sprawdź temperaturę wstrząsając kilka kropel na swój nadgarstek - preparat powinien być letni.
Krok 5
Proszek po rozpuszczeniu w wodzie szybko się psuje. Mieszankę należy podać zaraz po przygotowaniu. Po upływie godziny od
rozpoczęcia karmienia, pozostałą w butelce lub kubku mieszankę należy wylać, a przybory i naczynia umyć. Nie zamrażać
przygotowanej mieszanki.

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
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