Nestlé Baby & me webhelyen lett közzétéve (https://www.nestlebaba.hu)
Kezd?lap > Nestlé Sztracsatellás pép – glutén és tejtartalmú gabonapép

Termék megosztása
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Nestlé Sztracsatellás pép – glutén és tejtartalmú gabonapép
A Nestlé Sztracsatellás pépet babád 8 hónapos kortól fogyaszthatja. Pépünk D-vitamin tartalma hozzájárul
gyermeked immunrendszerének megfelel? m?ködéséhez. Vas és jód tartalma el?segíti gyermeked
kognitív képességének fejl?dését. A jód el?segíti a gyermek megfelel? növekedését. Pépünk tápszer
helyett anyatejjel vagy az életkornak megfelel? egyéb tejalapú táplálékkal is elkészíthet?.
Kattints a vásárláshoz
https://www.nestlebaba.hu/nestle-stracciatellas-pep-gluten-tejtartalmu-g... [1]
[2]

[3]

[4]

Tápláló finomság a kis pocaknak!
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Nestlé pépek [6]

Nestlé Sztracsatellás pép – glutén és tejtartalmú
gabonapép
A Nestlé Sztracsatellás pépet babád 8 hónapos kortól fogyaszthatja. Pépünk D-vitamin tartalma hozzájárul
gyermeked immunrendszerének megfelel? m?ködéséhez. Vas és jód tartalma el?segíti gyermeked
kognitív képességének fejl?dését. A jód el?segíti a gyermek megfelel? növekedését. Pépünk tápszer
helyett anyatejjel vagy az életkornak megfelel? egyéb tejalapú táplálékkal is elkészíthet?.
Kattints a vásárláshoz
*A termék 8 hónapos kortól adható, a hozzátáplálás megkezdésére vonatkozóan kérdezd orvosod,
véd?n?d. A változatos és kiegyensúlyozott étrend, valamint az egészséges életmód nélkülözhetetlen az
egészség meg?rzéséhez.
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Megosztás

Összetev?k
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Allergiával kapcsolatos információk: Glutént tartalmaz, tejet tartalmaz.

Allergének
A termék glutént és tejet tartalmaz.
Tulajdonságok és el?nyök
12 vitamin és ásványi anyag a kiegyensúlyozott táplálkozásért
A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer megfelel? m?ködéséhez. A gyermekek csontjainak megfelel?
növekedéséhez és fejl?déséhez szükség van kálciumra és D-vitaminra. A jód el?segíti a gyermek
megfelel? növekedését.
VAS
A Nestlé pépek minden adagja biztosítja babád számára a napi vasbevitel legalább 50%-át. A vas el?segíti
a gyermekek kognitív képességének fejl?dését.
Gondosan válogatott gabona szakért? kezek által.
Több mint 100 min?ség-ellen?rzési lépésen mennek keresztül.

Összetétel

Elkészítés, adagolás, tárolás
További ízesítések, kiszerelések
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/nestle-stracciatellas-pep-gluten-tejtartalmu-gabonapep
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