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Humana Junior Milk 1+ ,(Formula de lapte de
crestere) 600g
Brand: Humana
Cod produs: Humana_Junior_Milk_1_Formula
_de_lapte_de_crestere_600g_de_la_12_
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 50,70RON
Short Description
Humana Junior 1+ (Formula de lapte de crestere) este ideal pentru copiii cu varsta
peste 12 luni.

Descriere
Utilizare:
Humana Junior 1+ (Formula de lapte de crestere) este ideal pentru copiii cu varsta peste
12 luni, dupa Humana (etapa 3). Formula de lapte de continuare sau orice alta formula de
lapte praf. Humana Junior 1+ (Formula de lapte de crestere) poate fi consumat ocazional
sau in timpul mesei (de exemplu, cu paine sau musli).

Contine:
Acizi grasi Omega 3: ajuta la dezvoltarea creierului si a celulelor nervoase.
Iod: 100 ml de Humana Junior 1+ (Formula de lapte de crestere) asigura 18% din
necesarul zilnic.
Mod de preparare: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. Verifica?i din nou dac? preparatul are o temperatur? adecvat? (37°C) si transferati-l in
biberon sau cana.

Ingrediente:
Lapte degresat, lactoza, sirop de glucoza, uleiuri vegetale (palmier, rapita, floarea
soarelui), sucroza, carbonat de calciu, citrat de sodiu, citrat de potasiu, hidrogenotartrat de
colina, vitamine (vitamina C, niacina, acid pantotenic, vitamina E, vitamina A, tiamina,
vitamina B6, riboflavina, acid folic, vitamina K1, vitamina D3, biotina, vitamina B12), Lcistina, taurina, L-triptofan, lactat feros, carbonat de magneziu, oxid de zinc, sulfat
cupric, vanilina, sulfat de mangan, iodat de potasiu, 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 Junior 1+ 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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