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Humana HA 1 proszek, 500 g
 

Cena: 39,85 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 g

Postać prosz.

Producent HUMANA POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Humana HA 1 jest hipoalergicznym mlekiem początkowym dla niemowląt z grupy ryzyka wystąpienia alergii. Mleko Humana HA 1 jest
przeznaczone dla żywienia niemowląt od urodzenia, jako uzupełnienie w czasie karmienia piersią lub wyłącznego żywienia, gdy mama
nie może karmić piersią.
od urodzenia
białko poddane częściowej hydrolizie
1 opakowanie = 37 porcji po 100 ml

Humana HA1 zaspakaja potrzeby żywieniowe Twojego dziecka od urodzenia
Nareszcie! Twoje maleństwo przyszło na świat i w końcu możecie cieszyć się cudownymi chwilami spędzonymi razem. Każdy dzień jest
wielką niespodzianką i codziennie uczycie się czegoś nowego. Dla dzieci, które nie mają alergii, ale są obciążone ryzykiem jej wystąpienia
ze względu na występowanie jej w rodzinie, stworzyliśmy hipoalergiczne mleko Humana HA 1.

 Nasze mleko jest dostosowane do potrzeb żywieniowych Twojego dziecka i zawiera:

Laktozę
  GOS (galaktooligosacharydy):
  błonnik prebiotyczny
  LCP:
  są ważne, ponieważ Twoje maleństwo nie może wytworzyć ich wystarczająco dużo w pierwszych miesiącach życia
  Hydrolizowane białka:
  dzięki rozbiciu cząsteczek białka na mniejsze, zmniejszone jest ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych u Twojego dziecka
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Kierując się najnowszą wiedzą ze świata natury i nauki, oferujemy żywienie wspierające naturalny rozwój niemowląt i małych dzieci. To
nasza pasja już od ponad 65 lat.
Odpowiednia ilość dostosowana do potrzeb żywieniowych Twojego dziecka
Używaj wyłącznie miarki dołączonej do opakowania mleka Humana. Wskazana ilość mleka jest wartością orientacyjną i może się różnić
w zależności od indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Producent:

Humana
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