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Bebilon Nutriton prosz.135g
 

cena: 51,74 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 135 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat zagęszczający przeznaczony do postępowania dietetycznego w przypadku
skłonności do ulewania u noworodków, niemowląt i dzieci, które są karmione piersią, mlekiem
modyfikowanym lub preparatami mlekozastępczymi.

Można podawać łyżeczką w formie  papki, lub dodawać do pokarmu kobiecego albo
mleka modyfikowanego.
W skład wchodzi maltodekstryna i mączka chleba świętojańskiego, która jest naturalnym
zagęstnikiem do żywności.
Wzbogacony w wapń, żelazo i cynk.

 

Skład:

maltodekstryna, mączka chleba świętojańskiego, węglan wapnia, siarczan żelazawy, siarczan
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cynku.

100g proszku zawiera:

wartość energetyczna: 1345kJ/318kcal;

tłuszcz 0,3g, w tym: kwasy nasycone 0g; węglowodany 66,2g, w tym: cukry: 6,0g; błonnik
25,1g, białko 0g,

sód 6,0mg, wapń 335mg, cynk 5,3mg, żelazo 8,8mg. 

 

Dawkowanie: 

 

Karmienie butelką:

Przygotuj mleko/preparat mlekozastępczy wg zaleceń producenta. Dodaj Bebilon Nutriton w
ilości zgodnej z tabelą przygotowania. Zamknij butelkę. Wymieszaj zawartość butelki ruchem
obrotowym między dłońmi (5 sek.). Czas pomiędzy dodaniem proszku a mieszaniem powinien
być możliwie najkrótszy. Następnie potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku (20 sek.)
Załóż smoczek na butelkę. Odczekaj 7 minut, aby produkt zgęstniał. Odwróć butelkę
smoczkiem do dołu dopiero bezpośrednio przed użyciem. Sprawdź temperaturę produktu
wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Uwaga! Preparat po kilku minutach gęstnieje, może więc
wymagać smoczka z większymi dziurkami.

W postaci papki

Ta metoda może być stosowana u niemowląt karmionych piersią. Przygotować preparat
według proporcji: 1 miarka na 25 ml wody. Dobrze wymieszać i pozostawić na 3-4 minuty do
zgęstnienia. Zamieszać ponownie i podawać łyżeczką bezpośrednio przed lub w trakcie
karmienia.
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