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Mleko Humana Dobry Sen, 600g (KRÓTKA DATA do
2022-06-15)
 

Cena: 1,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 600 g

Postać prosz.

Producent HUMANA POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Humana Dobry Sen
Mleko Humana Dobry Sen zostało stworzone jako wieczorny posiłek Twojego dziecka, od podania tuż przed pójściem spać. Specjalna
kompozycja zawiera skrobię, która zapewnia jej kremową konsystencję. Podobnie jak mleko następne Humana 2, mleko Humana Dobry
Sen jest wzbogacone o wszystkie niezbędne składniki odżywcze.
• DHA (kwas dokozaheksaenowy) – istotne dla prawidłowego rozwoju wzroku u niemowląt do 12. Miesiąca życia(korzystny efekt
uzyskuje się przy spożyciu 100 mg DHA dziennie)
• ALA (kwas alfa-linolenowy) – niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3, dla wsparcia funkcji poznawczych
• Witamina C – ważna dla funkcjonowania układu odpornościowego

Nasza obietnicą wobec Ciebie i Twojego maleństwa jest dostarczenie mu wszystkich niezbędnych składników odżywczych w oparciu o
65lat doświadczenia w dziedzinie nauki i badań.

 Składniki:

odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy), skrobia, laktoza, maltodekstryna, tłuszcz z ziaren
palmowych, olej rybi, węglan wapnia, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, chlorek potasu, L-tryptofan, L-cystyna, sole sodowe kwasu
ortofosforowego, chlorek sodu, L-izoleucyna, siarczan żelaza, tlenek magnezu, siarczan cynku, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy,
witamina C, tiamina, siarczan miedzi, ryboflawina, witamina A, witamina B6, jodan potasu, kwas foliowy, witamina K, siarczan manganu,
selenian sodu, witamina D, biotyna, witamina B12
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Mana netto: 600 g (2 torebki po 300 g)

Wyprodukowano dla:

Humana Poland sp. z o. o.
Plac Konesera 6 lok. B3
03-736 Warszawa
Przez Humana GmbH, 26911 Brake, Niemcy
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