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Nestle NAN Optipro Plus 2 HM-O, 800 g
 

cena: 54,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 800 g

Postać proszek

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Wyjątkowa receptura::

oligosacharyd 2’FL o strukturze identycznej jak w mleku kobiecym

wysokiej jakości białko OPTIPRO

aktywne kultury bakterii L.reuteri

DHA, który wspomaga rozwój wzroku oraz mózgu

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

wyłącznie laktoza - cukier naturalnie występujący w mleku

oleje roślinne: słonecznikowy, kokosowy i rzepakowy.

Nie zawiera oleju palmowego.

Sposób użycia

Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko.

Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw
pod przykryciem do chwili użycia.

Doprowadź wodę pitna do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia.
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Odmierz zgodnie z tabela karmienia odpowiednia ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.

Posługuj się wyłącznie załączona miarka. Upewnij się, ze załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z
tabela karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednia 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.

Skład

w 100 ml

gotowego mleka

Wartość energetyczna

kJ - 282

kcal - 67

Tłuszcz, w tym:

g - 3,2

kwasy tłuszczowe nasycone - 0,8 g

kwasy tłuszczowe jednonienasycone - 1,5 g

kwasy tłuszczowe wielonienasycone - 0,6g

w tym

kwas linolowy - 471 mg

kwas α-linolenowy - 40,3 mg

DHA - 16,8 mg

Węglowodany - 8,3 g

Błonnik, w tym:

0,026g

2’-FL - 0,026g

Białko - 1,29 g

Witaminy:

Witamina A - 56,46 μg-RE

Witamina D - 1,67 μg

Witamina E - 1,48 mg α-tokoferolu
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Witamina K - 5,1 μg

Witamina C - 10,75 mg

Tiamina (B1) - 75 μg

Ryboflawina (B2) - 148 μg

Niacyna (B3) - 0,57 mg

Witamina B6 - 50 μg

Foliany - 20,16 μg-DFE

Witamina B12 - 0,18  μg

Biotyna (B7)

μg

14

1,88

Kwas pantotenowy (B5) - 4 mg

Składniki

mineralne:

Sód - 24,2 mg

Potas - 75,28 mg

Chlorki - 47,05 mg

Wapn - 72,59 mg

Fosfor - 40,33 mg

Magnez - 6,72 mg

Zelazo - 0,81 mg

Cynk - 0,5 mg

Miedz - 54 μg

Mangan - 24,2 μg

Fluorki <8,1 μg

Selen - 3,63 μg

Jod - 13,98 μg

Ostrzeżenia
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 Ważne: Nieodpowiednie przygotowanie, przechowywanie i sposób karmienia może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Pamiętaj,
aby przygotowywać mleko zgodnie z instrukcją. Przygotuj butelkę i smoczek bezpośrednio przed podaniem. Nie rozcieńczaj i nie
dodawaj niczego do mleka bez porozumienia z lekarzem.

Mleko zapis prawny:

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Karmienie sztuczne powinno następować w
przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione. Przed rozpoczęciem karmienia preparat

Zawartość:

800 g

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NESTLE

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
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