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Nestle NAN Optipro Plus 2 HM-O, mleko następne dla
niemowląt powyżej 6 miesiąca, 800 g
 

Cena: 43,13 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 800 g

Postać prosz.

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Poznaj NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO
Każde mleko modyfikowane jest inne! Na czym polega unikalność mleka następnego NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO? To mleko następne
przeznaczone dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Produkt jest
odpowiedni także do dokarmiania, jeśli zaistnieje taka konieczność.
Nasi eksperci, inspirując się badaniami nad mlekiem kobiecym prowadzonymi już od 60 lat, opracowali NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO.
Unikalna formuła mleka następnego to:
-oligosacharyd mleka kobiecego 2’FL,
-¹immunoskładniki (²cynk, ²żelazo, ²wit. D), czyli składniki mineralne i witamina, które wspierają odporność dziecka,
-zaawansowana technologia białka OPTIPRO®,
-DHA² wspomagający rozwój wzroku oraz mózgu³,
-kultury bakterii L. reuteri,
-wyłącznie laktoza – cukier naturalnie występujący w mleku.

Produkt nie zawiera oleju palmowego.
²Zawartość zgodnie z przepisami prawa.
³Przy dziennym spożyciu 100 mg DHA w jednej bądź większej liczbie porcji.
NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO to łagodne przejście po karmieniu piersią
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 Sposób przygotowania NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO

NAN OPTIPRO® Plus 2 HM-O - sposób przygotowania
1. Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko.
2. Następnie umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj go przez 5
minut i pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.
3. Doprowadź wodę pitną do wrzenia i gotuj przez 5 minut, pozostaw do ostygnięcia. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią
ilość letniej wody o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.
4. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość ciepłej wody i wlej do wygotowanej butelki.
5. Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze wysuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie
z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią ilość płaskich miarek proszku.
6. Zakręć butelkę i potrząsaj nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Zamknij dokładnie puszkę po każdym umyciu i
przechowuj w suchym i chłodnym miejscu (5–25°C). Zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni po otwarciu opakowania.

Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO

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 produkt zgodnie z instrukcją
na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję produktu, którą od razu podasz dziecku.
Nieodpowiednie przygotowanie i przechowywanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
Nie przechowuj resztek produktu – niezjedzoną porcję mleka należy od razu wylać.
Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.

Producent:

Nestlé Polska S.A.
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