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NAN OPTIPRO® H.A. 1, 90ml
 

Cena: 4,85 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 32 szt.a 90ml

Postać płyn

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

NAN OPTIPRO® H.A. 1 to hypoalergiczne mleko początkowe w płynie dla niemowląt od urodzenia. W jego składzie znajduje się
hydrolizowane białko, a także DHA* i ARA. Badania kliniczne potwierdziły, że NAN OPTIPRO® H.A. 1 zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii
na białko mleka krowiego w pierwszych miesiącach życia niemowlęcia.

*zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt).
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Składniki:

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

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

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/nan-optipro-h-a-1-90ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

+48 663 303 609
 

Tabela karmienia:

Opakowanie pozwala na przygotowanie około 30 butelek mleka o pojemności 100 ml.
<-

Sposób przygotowania

Umyj ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko. Upewnij się, że wszystkie potrzebne do karmienia przedmioty są wysterylizowane.
Sprawdź datę przydatności do spożycia na etykiecie. Jeśli butelka jest uszkodzona w jakikolwiek sposób
– nie używać. Wstrząśnij dokładnie buteleczkę przed użyciem.
Usuń plastikową zakrętkę i aluminiową folię z buteleczki.
Załóż sterylny smoczek. Nie wykorzystuj resztek mleka, nie rozcieńczaj i nie przelewaj go do innego opakowania.
Sprawdź temperaturę i jeśli to konieczne podgrzej w kąpieli wodnej, ale nie zanurzaj smoczka. Sprawdź temperaturę przed podaniem.
Nie używaj kuchenki mikrofalowej.
Wyrzuć niewykorzystane resztki mleka w ciągu godziny od otwarcia butelki.

 Zasady stosowania NAN OPTIPRO® H.A. 1:

Niewłaściwe przygotowanie, przechowywanie i sposób karmienia może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
Pamiętaj, aby przygotować mleko zgodnie z instrukcją.
Przygotuj butelkę i smoczek bezpośrednio przed podaniem. Nie rozcieńczaj i nie dodawaj niczego do mleka
bez porozumienia z lekarze.
Zawsze podtrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.
Nie przechowuj resztek pokarmu.
Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu (4-25°C) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.
Najlepiej spożyć przed: patrz etykieta butelki.

Ważna informacja

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnij porady
lekarza. NAN OPTIPRO® H.A. 1 to mleko początkowe dla zdrowych niemowląt od urodzenia, u których istnieje ryzyko wystąpienia alergii
na białko mleka krowiego, a które nie są karmione piersią. Nie stosować u niemowląt ze stwierdzoną alergią na białko mleka krowiego.

 Producent:

Nestlé Polska S.A.
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