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Pachet 8 x Humana SL, 500gr, de la nastere
Brand: Humana
Cod produs: Pachet_8_x_Humana_SL__500gr
__de_la_nastere_
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 314,00RON
Descriere
Humana SL este o formul? special?, f?r? lapte, pentru sugari ?i copii mici, sensibili la
proteinele din laptele de vac? ?i/sau lactoz?. Humana SL poate fi utilizat ca surs? unic?
de hran? sau ca supliment alimentar pentru copii mici.
Cum func?ioneaz?:
F?r? lapte: pe baz? de proteine pure din soia de înalt? calitate biologic?.
F?r? adaos de lactoz?: adecvat pentru tratamentul prin diet? a intoleran?ei la lactoz?.
Nr. 1: Cea mai folosit? formul? SL din Germania - de peste 30 de ani.
Respecta?i întocmai instruc?iunile de utilizare când prepara?i formula special?.
Prepararea necorespunz?toare sau p?strarea biberonului preg?tit o perioad? mai lung? de
timp poate duce la probleme de s?n?tate ca urmare a dezvolt?rii bacteriilor nedorite.
Preg?ti?i formula proasp?t? înainte de fiecare mas? ?i administra?i-o imediat copilului.
Important: R?ci?i biberonul pân? ajunge la temperatura potrivit? (37°C) (exist? riscul
s? op?ri?i copilul). Nu utiliza?i formula r?mas?.
Sp?la?i bine biberonul, tetina ?i inelul adaptor. Nu înc?lzi?i formula la microunde (exist?
riscul s? op?ri?i copilul). Închide?i bine punga dup? ce a?i scos formula din aceasta,
depozita?i la loc r?coros ?i uscat ?i consuma?i în urm?toarele 3 s?pt?mâni.
1. Fierbe?i cantitatea necesar? de ap? ?i l?sa?i-o la r?cit pân? ajunge la o temperatur? de
70°C (sau înc?lzi?i Humana Ap? pentru sugari pân? ajunge la o temperatur? de 70°C).
2. Turna?i aproximativ jum?tate din cantitatea de ap? necesar? într-un biberon sp?lat
bine.
3. Umple?i lingura dozatoare Humana ?i îndep?rta?i surplusul cu un cu?it sau ceva

similar. Pune?i cantitatea necesar? de formul? special? în biberon.
4. Închide?i biberonul ?i agita?i bine imediat. Ad?uga?i cantitatea de ap? r?mas? ?i
agita?i bine biberonul înc? o dat?. Aten?ie: biberonul este încins, proteja?i-v? mâinile
(folosi?i o cârp?).
5. R?ci?i formula special? pân? ajunge la temperatura potrivit?: în baie de ap? sau sub jet
rece de la robinet (aprox. 5-7 minute)
6. Agita?i înc? o dat? biberonul, fixa?i tetina ?i verifica?i dac? formula are temperatura
potrivit? (37°C).
Copilul nu trebuie s? se afle în apropierea dumneavoastr? când preg?ti?i biberonul
(exist? riscul s?-l op?ri?i).
Instruc?iuni de utilizare:
Utiliza?i numai lingura dozatoare (con?ine aprox. 4,5 g).
Fiecare bebelu? este diferit. Cantit??ile recomandate sunt numai orientative ?i pot diferi
în func?ie de nevoile fiec?rui copil.
Important
• pentru alimenta?ia copilului
Humana SL este optim ca surs? unic? de hran? pentru sugari înc? de la na?tere, ?i ca
parte a unei diete mixte de în??rcare pentru copiii mici. A se administra numai sub
supraveghere medical?!
Al?ptarea este modul ideal de a v? hr?ni copilul. Discuta?i cu medicul din spital sau cu
medicul de familie dac? dori?i s? utiliza?i Humana SL. Humana SL con?ine
carbohidra?i. În cazul tulbur?rilor asociate cu intoleran?a la gllucoz?, a se utiliza numai
sub monitorizare metabolic? constat?. A nu se utiliza în alergiile la proteine din soia.
• pentru s?n?tatea dentar? a copilului
Nu l?sa?i copilul s? utilizeze biberonul pe post de suzet?. Similar laptelui matern,
formula con?ine carbohidra?i. Contactul permanent al carbohidra?ilor cu dantura poate
duce la deteriorarea acesteia. Mesele administrate cu biberonul nu trebuie s? dureze mai
mult decât al?ptarea. Obi?nui?i copilul cât mai repede cu utilizarea unei c?ni. Hran?
medical? special? (alimenta?ie echilibrat?) pentru tratamentul prin diet? al intoleran?ei la
proteinele din lapte ?i/sau intoleran?ei la lactoz?, utilizat ca surs? unic? de hran?.
Ingrediente: sirop din glucoz?, uleiuri vegetale (de palmier, rapi??, floarea soarelui),
izolat din proteine din soia, s?ruri de calciu din acid ortofosforic, emulsificator: lecitin?
din soia, carbonat de calciu, clorur? de potasiu, citrat de potasiu, citrat de sodiu, carbonat
de magneziu, vitamine (vitamina C, niacin?, acid pantotenic, vitamina E, riboflavin?,
tiamin?, vitamina A, vitamina B6, acid folic, vitamina K1, biotin?, vitamina D3, vitamina
B12), L-cistin?, hidrogenotartrat de colin?, clorur? de sodiu, taurin?, Ltriptofan, inositol,
lactat feros, L-carnitin?, oxid de zinc, sulfat cupric, iodat de potasiu,sulfat de mangan,
molibdat de sodiu.
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