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BEBA OPTIPRO 2 tejalapú anyatej-kiegészít? tápszer
A BEBA OPTIPRO 2 tápszer Bifidusz BL él?flórát tartalmaz, amely a csecsem?k bélrendszerét
benépesít? bifidobaktériumok egyik képvisel?je.

Kattints a vásárláshoz
https://www.nestlebaba.hu/beba-optipro-2-tejalapu-anyatej-kiegeszito-tap... [1]
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Tápláld a jöv?ben rejl? lehet?ségeket
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BEBA OPTIPRO 2 tejalapú anyatej-kiegészít?
tápszer
A BEBA OPTIPRO 2 tápszer Bifidusz BL él?flórát tartalmaz, amely a csecsem?k bélrendszerét
benépesít? bifidobaktériumok egyik képvisel?je.

Kattints a vásárláshoz
A BEBA OPTIPRO 2 6 hónapos kortól adható, ha a szoptatás nem megoldható, vagy nem elégséges a
csecsem? kiegészít? táplálására. Nem adható anyatej helyettesít? tápszerként 6 hónapos kort
megel?z?en. 6 hónapos kortól adható
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Nyomtatás [1]
Megosztás

Összetev?k

Allergiával kapcsolatos információk: a termék tejet, szóját, halat tartalmaz.

Allergének
A termék tejet, szóját, halat tartalmaz.
Tulajdonságok és el?nyök
Több évtizedes kutatás eredményeként alkottuk meg az anyatej által inspirált NESTLÉ BEBA OPTIPRO®
2 anyatej-kiegészít? tápszert, összetev?k egyedi kombinációjával:
OPTIPRO® fehérjével*, mely egyedülálló fehérjemennyiséggel és fehérjemin?séggel rendelkezik
Bifidusz BL el?rflórával, mely a csecsem?k bélrendszerét benépesít? bifidobaktériumok egyik
képvisel?je
A benne található A-, C-, D-vitamin, vas és cink támogatja az immunrendszer megfelel? m?ködését
Szénhidrátként kizárólag tejcukrot tartalmaz
*A Nestlé egyedülálló fehérjetechnológiája állítja el? az OPTIPRO® fehérjét.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A csecsem? legjobb tápláléka az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Amennyiben az
orvos szerint nem áll rendelkezésre elegend? anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van,
alkalmazásáról kérdezd meg gyermekorvosod, véd?n?d.
A BEBA OPTIPRO 2 6 hónapos kortól adható, ha a szoptatás nem megoldható, vagy nem elégséges a
csecsem? kiegészít? táplálására. A BEBA OPTIPRO 2 nem adható anyatej helyettesít? tápszerként 6
hónapos kort megel?z?en. Az elválasztás során, vagy ezt követ?en javasolt adni a vegyes táplálás
részeként. Kiegészít? táplálás céljából való alkalmazhatósága, beleértve a 6 hónapos kortól való eltérést,
csak független, orvosi, táplálkozástudományi vagy gyógyszerész végzettség? személyek vagy más anyaés gyermekgondozó szakemberek tanácsára hozható meg, a csecsem? egyedi növekedési és fejl?dési
igényei alapján. A változatos, kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód nélkülözhetetlen az
egészség meg?rzéséhez. A BEBA OPTIPRO 2 helytelen, a használati utasítástól, vagy az orvos
el?írásától eltér? alkalmazása a csecsem? megbetegedését okozhatja.
Egyszerre csak egy üveg tápszert készíts el. Használd fel azonnal, és pontosan kövesd az utasításokat! A
megmaradt tápszert ne tárold, hanem öntsd ki! Etetés közben mindig tartsd karodban gyermeked! Ne
hagyd felügyelet nélkül, mert a gyermek félrenyelhet, amely esetleg fulladást okozhat! Ha a gyermek már
elég id?s, a tápszer pohárból is adható.
Gyermeked elmúlt már 11 hónapos? Folytasd tejalapú kiegészít? táplálását BEBA OPTIPRO 3 Junior
tejalapú anyatej-kiegészít? tápszerrel!
Összetétel
Elkészítés
Adagolás, tárolás
Kapcsolat

Fehérje az anyatejben
Egészséges fehérjebevitel a baba növekedéséhez

Egészséges fehérjebevitel a babám súlyához
Fehérje min?sége és mennyisége
Fehérje szerepe a baba növekedésében és fejl?désében
Fehérje szerepe az allergia ellen
Gy?ztes formula
Drupal alapú webhely
Forrás webcím: https://www.nestlebaba.hu/beba-optipro-2-tejalapu-anyatej-kiegeszito-tapszer
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