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Mleko NAN OPTIPRO Plus 4, 800g ( KRÓTKA DATA do
2022-09-30)
 

Cena: 22,95 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 800 g

Postać prosz.

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rejestracja dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Poznaj NAN OPTIPRO® Plus 4

Dwulatek ma zupełnie inne zapotrzebowanie na składniki odżywcze niż dorosły człowiek, więc jego jadłospis powinien uwzględniać
wyjątkowe potrzeby małego organizmu.
Na podstawie 60 lat badań nad mlekiem kobiecym nasi eksperci opracowali recepturę mleka modyfikowanego NAN OPTIPRO® Plus 4,
która zawiera:
  immunoskładniki* wspierające odporność,
  białko dopasowane do potrzeb Juniora,
  jedynie laktozę i GOS/FOS.

* Zawiera żelazo, witaminę D i cynk wspierające prawidłowe funkcjonowanie systemu odpornościowego u dzieci

NAN OPTIPRO® Plus 4 - sposób przygotowania
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Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko.
  Umyj dokładnie kubek, tak aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do
chwili użycia.
  Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia.
  Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody (o temp. 37°C) i wlej do wygotowanego kubka.
  Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do kubka odpowiednią liczbę płaskich miarek proszku. Posługuj się załączoną
miarką.
  Potrząsaj kubkiem aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Podaj mleko dziecku. Niezjedzoną porcję wylej. Zamknij dokładnie
puszkę po każdym użyciu.

Tabela karmienia:

UWAGA! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą
dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj liczbę posiłków z lekarzem prowadzącym.

* Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do
temperatury ciała (ok. 37°C) przed dodaniem proszku.

 Pamiętaj: używaj wyłącznie załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana, może prowadzić do
odwodnienia organizmu lub do niedożywienia dziecka. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.

Składniki:

mleko pełne (48%), mleko odtłuszczone (25%), laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), permeat serwatkowy
(z mleka), galaktooligosacharydy (GOS) (z mleka), węglan wapnia, emulgator (lecytyny (z soi)), regulator kwasowości (fosforany potasu),
fruktooligosachardy (FOS), witaminy (C, B2, A, D, B12), siarczan żelazawy, siarczan cynku, kultury bakterii Lactobacillus reuteri*, jodek
potasu.

* Zgodnie z licencją BioGaia AB

Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu NAN OPTIPRO® Plus 4

Nieprzegotowana woda, niewygotowany kubek lub nieprawidłowe przygotowanie mleka mogą zaszkodzić Twojemu dziecku.
Zawsze przed przygotowaniem porcji produktu przegotuj wodę i wyparz kubek. Pamiętaj, aby przygotować mleko zgodnie z instrukcją
na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję mleka, którą od razu podasz dziecku.
Nieodpowiednie przygotowanie i przechowywanie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
Nie przechowuj resztek mleka – niezjedzoną porcję mleka należy od razu wylać.
Produkt podawać dzieciom w pozycji siedzącej i pod kontrolą osoby dorosłej. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.

Producent:

Nestlé Polska S.A.
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