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NAN EXPERTPRO HA 2 Mleko następne w proszku dla
niemowląt powyżej 6. miesiąca 800 g
 

Cena: 48,42 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 800 g

Postać prosz.

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Jeżeli u Twojego dziecka istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka krowiego, wybierz unikalną forumułę NAN
EXPERTpro HA 2. Mleko następne NAN EXPERTpro HA 2 zawiera częściowo hydrolizowane białko, immunoskładniki¹˒² wspierające
odporność¹ Twojego dziecka oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe DHA i ARA.

¹Immunoskładniki (²cynk, ²żelazo, ²wit. A i ²C), czyli składniki mineralne i witaminy uczestniczące w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego dziecka.

Od ponad 150 lat Nestlé jest ekspertem w dziedzinie badań oraz wdrażaniu innowacji w żywieniu niemowląt i małych dzieci. Nasi
eksperci, na podstawie badań nad mlekiem kobiecym, prowadzonych od ponad 60 lat, dbają o to, by nasze formuły nieustannie
wspierały potrzeby żywieniowe Twojego dziecka.

Unikalna kompozycja składników mleka następnego NAN EXPERTpro HA 2 to:

  częściowo hydrolizowane białko,
  immunoskładniki (²cynk, ²żelazo, ²wit. A i ²C), czyli składniki mineralne i witaminy uczestniczące w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego dziecka,
  DHA i ARA, czyli niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 i omega-6,
  kultury bakterii B. lactis.

² Zawartość zgodnie z przepisami prawa

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/nan-expertpro-ha-2-mleko-nastepne-w-proszku-dla-niemowlat-powyzej-6-miesiaca-800-g.html
https://www.sekretzdrowia.pl/nan-expertpro-ha-2-mleko-nastepne-w-proszku-dla-niemowlat-powyzej-6-miesiaca-800-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

<-

 Jak powstaje częściowo hydrolizowane białko?

Na podstawie 150 lat doświadczenia i wieloletnich badań nad mlekiem matki, Nestlé opracowało unikalną technologię otrzymywania
białka. Wyniki badań wskazują, że białko to jeden z najważniejszych składników pożywienia. Jakość i ilość białką jaką dostarczasz teraz
swojemu dziecku, to fundament zdrowego żywienia.
Nestlé stworzyło niepowtarzalny proces 2-stopniowej hydrolizy białka. Dzięki niemu pełne białko zostaje podzielone na mniejsze
fragmenty w ściśle określonych miejscach. W ten sposób powstaje hydrolizowane białko, odpowiednie dla dzieci z grupy
podwyższonego ryzyka wystąpienia alergii na białko mleka krowiego.

Sposób przygotowania NAN EXPERTpro HA 2:

Umyj starannie ręce.
Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę. Wygotuj przez 5 minut. Przykryj do chwili użycia.
Zagotuj wodę pitną, pozostaw do ostygnięcia.
Kieruj się tabelą karmienia. Najpierw wlej ostudzoną wodę do butelki. Następnie dodaj proszek posługując się wyłącznie załączoną
miarką, ostrożnie usuwając nadmiar proszku.
Upewnij się, że miarka jest sucha i odłóż ją z powrotem do puszki. Zamknij puszkę po każdym użyciu. Przechowuj w suchym i chłodnym
miejscu.
Zakręć butelkę i potrząsaj nią, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Sprawdź temperaturę mleka przed karmieniem dziecka.

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 ilość 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).

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

* W tym wieku dieta dziecka staje się bardziej zróżnicowana. Skonsultuj się z lekarzem przed wprowadzeniem nowych produktów do
diety niemowlaka. Jeśli wcześniejsze wprowadzenie nowych produktów do diety dziecka będzie rekomendowane przez lekarza,
zmniejsz spożycie mleka modyfikowanego zgodnie z rekomendacją.

Składniki:

laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat
białka serwatkowego (z mleka), glicerofosforan wapnia, fosforan wapnia, cytrynian potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, L-arginina,
cytrynian sodu, olej rybi, L-histydyna, olej z Mortierella alpina, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, A, B1, B6, kwas foliowy, K,
biotyna, D, B12), L-tyrozyna, chlorek sodu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II),
siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

 Zasady stosowania NAN EXPERTpro HA 2:

Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie mleka może zaszkodzić Twojemu dziecku.
Zawsze przed przygotowaniem porcji mleka przegotuj wodę i wyparz butelkę. Pamiętaj, aby przygotować mleko zgodnie z instrukcją na
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opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję mleka, którą od razu podasz dziecku.
Niewłaściwe przygotowanie, przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
Nie przetrzymuj pozostałości po posiłku - wylej je.
Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić. Kiedy dziecko będzie
dostatecznie duże zamień butelkę na kubek.

Czas na kolejny etap rozwoju

Wprowadzenie do diety niemowlęcia innego mleka modyfikowanego lub mleka krowiego musi odbywać się pod kontrolą lekarza.
NAN EXPERTpro HA 2 to mleko następne przeznaczone dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Produkt stanowi
kontynuację karmienia mlekiem początkowym NAN EXPERTpro HA 1.
NAN EXPERTpro HA 2 to tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia podczas i po okresie odstawiania od piersi. Nie może zastępować
mleka matki przez pierwsze 6. miesięcy życia niemowlęcia. U niemowląt, u których stwierdzono alergię na białko mleka krowiego, nie
należy stosować NAN EXPERTpro HA 2.
Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Po zakończeniu karmienia mlekiem następnym NAN EXPERTpro HA 2 skonsultuj z lekarzem pediatrą kontynuację karmienia mlekiem
modyfikowanym NAN EXPERTpro HA 3. To jedyne mleko modyfikowane dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci powyżej 1. roku
życia, u których występuje podwyższone ryzyko alergii na białka mleka krowiego.

 Producent:

Nestlé Polska S.A.
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