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BEBILON PEPTI 2 SYNEO prosz. 400 g
 

Cena: 48,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek specjalego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Bebilon Pepti Syneo 2 400g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Preparat mlekozastępczy w proszku dla niemowląt od 6
miesiąca życia, które nie mogą być karmione piersią.

Składniki:
Maltodekstryna, hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, kokosowy, rzepakowy,
wysokooleinowy słonecznikowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy z mleka (9,16 %), wapń, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), fruktooligosacharydy (0,6%), olej rybi, potas, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny,
sód, magnez, L-tyrozyna, witamina C, inozytol, tauryna, Bifidobacterium breve M-16V, cynk, L-karnityna, żelazo, witamina E, nukleotydy
(sól sodowa kwasu urydyno-5&apos;-fosforowego, kwas cytydyno-5&apos;-fosforowy, kwas adenozyno-5&apos;-fosforowy, sól sodowa
kwasu inozyno-5&apos;-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5&apos;-fosforowego), kwas pantotenowy, niacyna, miedź,
witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, mangan, selen, jod, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12. Zawiera
białka serwatkowe mleka krowiego poddane hydrolizie znacznego stopnia.

Dawkowanie:
Produkt należy stosować po konsultacji i pod nadzorem lekarza!

Mleko modyfikowane należy przygotować zawsze ściśle według wskazówek producenta umieszczonych na opakowaniu.
Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka.

Wskazania:
w objawach związanych z alergią na białka mleka krowiego, tj.: objawy skórne (AZS, pokrzywka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (kolka,
zaburzenia konsystencji stolca), objawy ze strony układu oddechowego (objawy astmopodobne).

Przechowywanie:
Produkt przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym
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 miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.
Nie przechowywać w lodówce.

Uwaga:
Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
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