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NAN Sensitive Mleko początkowe w proszku dla niemowląt
od urodzenia 400 g
 

Cena: 27,95 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g

Postać prosz.

Producent NESTLE POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Nasi eksperci opracowali NAN Expert Sensitive, inspirując się badaniami nad mlekiem kobiecym, prowadzonymi już od 60 lat.
Zaowocowało to stworzeniem nowej unikalnej receptury.

W składzie znajdziesz m.in. częściowo hydrolizowane białko, kultury bakterii L. reuteri oraz DHA i ARA, czyli niezbędne długołańcuchowe
kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 i omega-6. Produkt nie zawiera oleju palmowego. Zapytaj swojego lekarza o Nestlé NAN Expert
Sensitive.

<-

 Sposób przygotowania NAN Expert Sensitive:

Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać produkt.
Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości produktu. 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 wygotowanej butelki.
Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z
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tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku.
Zakręć butelkę i potrząsaj nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Zamknij dokładnie puszkę po każdym użyciu i przechowuj w
suchym i chłodnym miejscu (5-25°C). Zawartość zużyj w ciągu 3. tygodni po otwarciu opakowania.

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) przed dodaniem proszku.

 Pamiętaj: używaj wyłącznie 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:

maltodekstryna, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z
mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek
wapnia, olej rybi, L-arginina, olej z Mortierella alpina, chlorek sodu, L-histydyna, dwuwinian choliny, witaminy (C, kwas pantotenowy,
niacyna, E, B2, A, B1, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-tyrozyna, kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM 17938*), tauryna,
inozytol, siarczan żelaza (II), L-karnityna, siarczan cynku, nukleotydy, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI)
sodu.

* Zgodnie z licencją BioGaia.

 Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu NAN Expert Sensitive:

Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie produktu może zaszkodzić Twojemu dziecku.
Zawsze przed przygotowaniem porcji produktu przegotuj wodę i wyparz butelkę. Pamiętaj, aby przygotować produkt zgodnie z
instrukcją na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję produktu, którą od razu podasz dziecku.
Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
Nie przechowuj resztek produktu – niezjedzoną porcję produktu należy od razu wylać. Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia.
Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.
Nieodpowiednie przygotowanie produktu może zaszkodzić Twojemu dziecku – zawsze trzymaj się instrukcji podanej na opakowaniu.
Mleko początkowe w proszku NAN Expert Sensitive przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość
zużyj w ciągu 3. tygodni. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Najlepiej spożyć przed końcem – patrz spód puszki.

 Producent:

Nestlé Polska S.A.
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