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Pachet 6 x Humana HA 2, 500g, Lapte Praf de la 6
luni
Brand: Humana
Cod produs: Pachet_6_x_Humana_HA_2__500
g__Lapte_Praf_de_la_6_luni_
Disponibilitate: indisponibil
Greutate: 0.00kg
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 378,00RON
Descriere
Humana HA 2 con?ine proteine hidrolizate (din lapte) ?i este ideal pentru sugarii cu
nevoi nutri?ionale speciale. Poate fi administrat dup? vârsta de 6 luni, dup? Humana HA
1 sau orice alt? formul? de lapte praf HA pentru sugari.
Ce con?ine:
GOS: fibre alimentare prebiotice, prezente în laptele matern, stimuleaz? dezvoltarea
florei intestinale s?n?toase. Proteine hidrolizate: u?or tolerabile - adecvate nevoilor
nutri?ionale speciale ale bebelu?ului t?u.
Acizi gra?i Omega-3: stimuleaz? dezvoltarea creierului ?i celulelor nervoase.
Produs f?r? ingrediente cu con?inut de gluten.
Informa?ii importante:
- pentru alimenta?ia copilului
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 HA 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.
Dac? dori?i s? trece?i la Humana HA 2 înainte de vârsta de 6 luni sau s? introduce?i o
formul? de lapte praf sau alimente complementare f?r? proteine hidrolizate, discuta?i cu

medicul pediatru. Humana HA 2 nu trebuie administrat copiilor cu alergii la proteinele
din laptele de vac?, intoleran?? la lactoz?, galactosemie ?i malabsorb?ie de glucoz?galactoz?.
- pentru s?n?tatea dentar? a copilului
Nu l?sa?i copilul s? utilizeze biberonul pe post de suzet?. Similar laptelui matern,
formula de lapte praf con?ine carbohidra?i (de exemplu, lactoz?). 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.
Ingrediente: lactoz?, uleiuri vegetale (de palmier, rapi??, floarea soarelui),
maltodextrin?, proteine hidrolizate din zer, sirop de galactooligozaharide (din lapte),
emulsificatori (esteri ai acidului citric din mono?i digliceride din acizi gra?i, mono- ?i
digliceride din acizi gra?i), s?ruri de calciu din acid ortofosforic, carbonat de calciu,
clorur? de potasiu, citrat de potasiu, carbonat de magneziu, vitamine (vitamina C,
vitamina E, niacin?, acid pantotenic, riboflavin?, tiamin?, vitamina A, vitamina B6, acid
folic, vitamina K1, biotin?, vitamina D3, vitamina B12), hidrogenotartrat de colin?,
clorur? de sodiu, citrat de sodiu, taurin?, lactat feros, sulfat de zinc, L-carnitin?, oxid de
zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodat de potasiu, selenat de sodiu.
Utiliza?i numai lingura dozatoare (con?ine aprox. 4,7 g).
Fiecare bebelu? este diferit, prin urmare necesarul de lichide indicat aici este numai o
valoare aproximativ?. Dup? 6 luni, un bebelu? consum?, în medie, 200 ml per mas? ?i
are nevoie de 2-3 mese cu lapte pe zi.
Ambalajul original nedeschis ?i depozitat la loc r?coros ?i uscat, a se consuma, înainte
de: vezi ambalaj.
Continut: 6 cutii Humana HA 2, 500g, Lapte Praf de la 6 luni

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

