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Humana Orez cu Dovleac, fara lapte, 200g
Brand: Humana
Cod produs:
Humana_Orez_cu_Dovleac_fara_lapte_200g_
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 18,60RON
Short Description
Humana Orez cu dovleac ? f?r? lapte ? special pentru dietele cu HA/SL ? con?ine
vitamine ?i minerale importante ? f?r? adaos de zah?r si fara gluten* ? Pentru o cre?tere
corespunz?toare vârstei *Ingredientele con?in, în mod natural, zah?r

Descriere
Humana Orez cu dovleac de la 6 luni ? f?r? lapte ? special pentru dietele cu HA/SL ?
con?ine vitamine ?i minerale importante ? f?r? adaos de zah?r* ? Pentru o cre?tere
corespunz?toare vârstei *Ingredientele con?in, în mod natural, zah?r
Informatii importante: Hr?ni?i copilul întotdeauna cu lingura. Urm?ri?i în mod exact
instruc?iunile de folosire. Produsul trebuie s? fie proasp?t preparat înainte de fiecare
mas? ?i administrat imediat copilului. Nu refolosi?i cantitatea r?mas?. Asigura?i o bun?
igien? dentar? copilului dumneavoastr? înc? de la apari?ia primilor din?i de lapte.
Închide?i bine ambalajul dup? deschidere ?i consuma?i con?inutul în maximum 3
s?pt?mâni. P?stra?i într-un loc r?coros ?i uscat. Ambalat în atmosfer? protectoare.
P?strat? în loc r?coros ?i uscat, punga sigilat? este valabil? pân? la: a se vedea partea
inferioar? a ambalajului.
Bine de stiut: Vitaminele A, C, D ?i zincul - pentru un sistem imunitar s?n?tos. Calciul
- important pentru oase. Fierul - contribuie la formarea sângelui. F?r? adaos de: zah?r,
arome, coloran?i* ?i conservan?i* (*conform legii). F?r? gluten.
Ingrediente: f?in? de orez (89%), fulgi de dovleac (10%)* (dovleac, amidon,
maltodextrin?) , carbonat de calciu, vitamine (vitamina C, niacin?, vitamina E, acid

pantotenic, riboflavin?, vitamina B6, tiamin?, vitamina A, acid folic, biotin?, vitamina K,
vitamina D, vitamina B12, maltodextrin?), gluconat de zinc, pirofosfat feric.
*ob?inut din aprox. 55 g de dovleac proasp?t per 100 g praf de cereale.
Sa dozam corect: Exist? diverse modalit??i de preparare a acestui produs. Este
recomandat copiilor cu nevoi dietetice speciale (de exemplu, intoleran?? la laptele
devac?). Cum îl prefer? copilul tau?
a) Cu formul? de lapte de cre?tere (de exemplu, Humana 2,HA, SL); Praf: 20g (aprox.
3-4 linguri cu vârf); Lichid: 180ml de formul? de lapte de cre?tere gata preparat; Por?ie:
200g.
b) Cu 1/2 ap? ?i 1/2 lapte; Praf: 20g (aprox. 3-4 linguri cu vârf); Lichid: 90ml lapte+90ml
ap?; Por?ie: 200g.
c) F?r? lapte. Praf: 20g
(aprox. 3-4 linguri cu vârf); Lichid: 180ml ap?+1 linguri?? de ulei rapi??; Por?ie: 200g.
*Respecta?i instruc?iunile de preparare.
*Fierbe?i ap? potabil? ?i r?ci?i pân? la aprox.50°C.
Copilul dumneavoastr? este unic, de aceea, cantit??ile date sunt orientative.
Usor de preparat:
1. Fierbe?i cantitatea de lichid indicat? mai jos sau prepara?i formul? de lapte de cre?tere
?i r?ci?i pân? la 50°C.
2. Ad?uga?i praful în castron (a se vedea informa?iile de mai sus pentru cantit??i).
3. Ad?uga?i cantitatea recomandat? de lichid (a se vedea informa?iile de mai sus) ?i
amesteca?i.
Masa este gata!
Continut net: 200g
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