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Humana Ceai de noapte, 200g, dupa 4 luni
Brand: Humana
Cod produs:
Humana_Ceai_de_noapte_200g_dupa_4_luni
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 18,60RON
Short Description
Humana Ceai de noapte cu amestecul sau special din plante, contine un amestec
selectionat de plante de roinita, nalba, flori de tei si cimbru.

Descriere
Dupa varsta de 4 luni - bautura delicioasa servita seara - cu plante selectionate.
Humana Ceai de noapte cu amestecul sau special din plante de calitate superioara
reprezinta o bautura gustoasa pentru calmarea setei, fiind destinat sugarilor care au
implinit varsta de 4 luni. Acesta contine un amestec selectionat de plante de roinita,
nalba, flori de tei si cimbru.
Ceai de noapte adaptat cerintelor bebelusilor.
fara coloranti, fara arome, fara conservanti, fara gluten
Informatii importante pentru sanatatea dintilor.
Nu-i l?sa?i bebelu?ului dumneavoastr? biberonul ca substitut pentru suzet? ?i nu-i
oferi?i posibilitatea de a roade tetina pe termen lung. Asemenea laptelui matern, aceast?
b?utur? con?ine carbohidra?i care, în cazul contactului frecvent sau permanent cu
dantura, pot afecta denti?ia prin apari?ia de carii ?i alte probleme stomatologice
secundare. Din acest motiv:
- Biberonul trebuie sus?inut de dumneavoastr? ?i nu trebuie l?sat la dispozi?ia
bebelu?ului ca substitut pentru suzet?, în scop de calmare, sau pentru a-l ajuta s?

adoarm?.
- Timpul de consum trebuie s? fie cât mai scurt.
- Obi?nui?i-v? bebelu?ul s? bea cât mai curând posibil din can?.
- Acorda?i aten?ie unei îngrijiri dentare regulate începând de la primul din?i?or ?i
vorbi?i cu medicul dumneavoastr? pediatru despre m?surile preventive în sfera s?n?t??ii
dentare.
Dozare ?i preparare
1 linguri?? plin? (3,75 g) de Humana Ceai de plante la 100 ml ap?. În toate situa?iile este
necesar? prepararea de ceai proasp?t. V? rug?m s? nu ad?uga?i zah?r!
1. Fierbe?i timp de câteva minute biberonul, tetina ?i garnitura înainte de utilizare.
2. Turna?i 100 ml de ap? fiart?, cald? sau, pentru sugarii mai mari, în can?.
3. Ad?uga?i Humana Ceai de plante ?i agita?i sau amesteca?i con?inutul. Verifica?i
temperatura b?uturii (37°C).

Ingrediente: lactoza, maltodextrina, 1.8% extraxt de plante(roinita, nalba, flori de tei,
cimbru)
Continut net: 200 g
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