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Humana 2, 600gr - Lapte praf 2-6 luni
Brand: Humana
Cod produs:
Humana_2_600gr_-_Lapte_praf_2-6_luni
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 50,70RON
Descriere

Lapte praf Humana 2 de la 6 luni 600 g
Utilizare: Humana 2 este ideal pentru copiii cu vârsta de peste 6 luni, dup? al?ptare sau
Humana 1. Pute?i trece la Humana 2 de la orice alt? formul? de lapte praf. Aceasta reteta
este adaptata la recomdarile specialistilor recunoscuti prin urmare este ideala pentru
perioada de intarcare.

Contine: Acidul Alfa Linolenic (ALA): este un acid gras Omega-3 esential pentru
dezvoltarea creierului ?i celulelor nervoase. Vitamina A si C - importante pentru
sistemul imunitar; Vitamina D: sus?ine absorb?ia de calciu pentru oase puternice.

Usor de preparat: Respecta?i cu stricte?e instruc?iunile de folosire. Un mod de
preparare gre?it sau p?strarea pe un termen lung a produsului deja preparat pot s?
d?uneze grav s?n?t??ii copilului. Produsul trebuie preparat înainte de fiecare mas? ?i
administrat imediat copilului. A nu se refolosi cantitatea r?mas?.
Cur??a?i ?i steriliza?i în prealabil biberonul, tetina ?i inelul biberonului. Nu înc?lzi?i
produsul în cuptorul cu microunde (pericol de arsur?). Lasati biberonul sa se raceasca la
temperatura de consum (37°C) (pericol de provocare a arsurilor). Închide?i bine punga
desigilat? dup? folosirea produsului ?i p?stra?i într-un loc r?coros ?i uscat. A se consuma
con?inutul în termen de 3 s?pt?mâni. Nu refolositi resturile alimentare.

1. Fierbe?i apa ?i l?sa?i s? se r?ceasc? pân? la temperatura de 50°C (sau înc?lzi?i
Humana Ap? pentru sugari pân? la temperatura de 50°C)
2. Turna?i în biberonul preg?tit aproximativ 1/2 din cantitatea necesar? de ap?.
3. Folosind linguri?a de m?sur? Humana, lua?i câte o linguri?? din produs ?i nivela?i
con?inutul acesteia cu lama unui cu?it, f?r? a presa con?inutul. Ad?uga?i în biberon
cantitatea necesar? de formul? de lapte praf.
4. Închide?i biberonul ?i agita?i energetic. Ad?uga?i restul de ap? ?i agita?i din nou
energic.
5. Fixa?i tetina ?i verifica?i din nou dac? preparatul are o temperatur? adecvat? (37°C).
Cantitate si Dozaj: V? rug?m s? folosi?i linguri?a dozatoare furnizat? (~ 4,6 g).
Fiecare copil este unic. Cantit??ile indicate sunt doar orientative ?i pot fi diferite pentru
fiecare persoan?. Respectati instruc?iunile medicului sau ale moa?ei
Ingrediente: lapte degresat, zer demineraliza, uleiuri vegetale (de palmier, rapi??, floarea
soarelui) maltodextrin?, sirop de galacto-oligozaharide (din lapte), lactoz?, sirop de
glucoz?, carbonat de calciu, emulsificator: lecitin? din soia, s?ruri de calciu din acid
ortofosforic, clorur? de potasiu, citrat de sodiu, vitamine (vitamina C, niacin?, acid
pantotenic, vitamina E, vitamina B6, vitamina A, tiamin?, riboflavin?, acid folic,
vitamina K1, biotin?, vitamina D3, vitamina B12), citrat de potasiu, L-tirozin?, carbonat
de magneziu, taurin?, lactat feros, L-triptofan, oxid de zinc, sulfat cupric, sulfat de zinc,
iodat de potasiu, sulfat de magneziu, selenat de sodiu.

Informatii Importante:
Pentru hrana bebelusului. Al?ptarea este modul ideal de a v? hr?ni copilul în primele 6
luni de via??. Similar celorlalte formule de lapte praf de cre?tere, Humana 2 nu trebuie
utilizat ca înlocuitor pentru laptele matern în primele 6 luni de via??, ci numai dup?
vârsta de 6 luni, ca parte a unei diete echilibrate. Totu?i, nevoile individuale pentru
cre?terea ?i dezvoltarea copilului dumneavoastr? pot impune introducerea formulelor de
cre?tere ca parte a unei diete echilibrate mai devreme decât s-a prev?zut în regimul
alimentar al copilului. V? rug?m s? discuta?i cu medicul
pediatru în acest sens.

Pentru s?n?tatea din?ilor. Nu l?sa?i copilul s? utilizeze biberonul pe post de suzet?.
Similar laptelui matern, formula de lapte praf con?ine glucide (de exemplu, lactoz?).

Contactul permanent al glucidelor cu dantura poate duce la apari?ia cariilor ?i
deteriorarea acesteia. Mesele administrate cu biberonul nu trebuie s? dureze mai mult
decât al?ptarea.
Continut net: 600 g (2 pungi de 300 g fiecare)
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