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Humana HA 1, 500g, Lapte praf de la nastere
Brand: Humana
Cod produs: Humana_HA_1_Lapte_Praf_de_la
_nastere_500_g
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 64,20RON
Short Description
Humana HA 1 este o formul? hipoalergenic? de lapte praf pentru copii cu risc alergic
crescut. Humana HA 1 este un supliment ideal pentru laptele matern sau o formul?
ideal? de lapte praf când nu al?pta?i.

Descriere
Instruc?iuni de utilizare: Humana HA 1 este o formul? hipoalergenic? de lapte praf
pentru copii cu risc alergic crescut. Humana HA 1 este un supliment ideal pentru laptele
matern sau o formul? ideal? de lapte praf când nu al?pta?i. Pute?i utiliza Humana HA 1
pân? la sfâr?itul perioadei de al?ptare cu biberonul. Când produsul nu mai asigur?
sa?ietate copilului, v? recomand?m s? trece?i la Humana HA 2, dup? vârsta de 6 luni.
Utiliza?i doar lingura dozatoare (con?ine aprox. 4,4 g).
Fiecare bebelu? este unic. Cantit??ile recomandate pentru consum sunt numai orientative
?i pot diferi în func?ie de nevoile individuale ale fiec?rui sugar.
Contine:
- GOS: fibre alimentare importante, prezente în laptele matern.
- LCP: Acizii gra?i polinesatura?i, cu lan? lung de atomi de carbon, Omega-3 ?i
Omega-6, prezen?i ?i în laptele matern, au o importan?? deosebit? deoarece copilul nu îi
poate produce singur, în cantit??i suficiente, în primele luni de via??.
- Hipoalergenic: con?ine proteine descompuse de calitate din lapte, reducând riscul
apari?iei alergiilor.
- Lactoz?: prezent? ?i în laptele matern, Humana HA 1 con?ine numai lactoz? sub form?
de carbohidra?i. Prin urmare, pute?i hr?ni copilul oricât de des ?i oricât de mult are
nevoie în func?ie de apetitul alimentar.

Produs f?r? ingrediente cu con?inut de gluten.
Ingrediente: lactoz?, uleiuri vegetale (de palmier, rapi??, floarea soarelui, Mortierella
alpina), proteine hidrolizate din zer, sirop de galacto-oligozaharide (din lapte), s?ruri de
calciu din acid ortofosforic, emulsificator: acid citric, esteri din mono- ?i digliceride din
acizi gra?i, carbonat de calciu, hidrogenotartrat de colin?, clorur? de potasiu, citrat de
sodiu, ulei de origine animal? (untur? de pe?te), carbonat de magneziu, vitamine
(vitamina C, niacin?, vitamina E, acid pantotenic, riboflavina, vitamina A, vitamina B6,
acid folic, vitamina K1, biotin?, vitamina D3, vitamina B12), inositol, taurin?, nucleotide
(citidin?-5'-monofosfat, uridin?-5'-monofosfat, adenozin?-5'-monofosfat,
inozin?-5'-monofosfat, guanozin?-5'-monofosfat), L-carnitin?, sulfat de zinc, sulfat feros,
stabilizator: acid lactic L (+), complex cupru-lizin?, sulfat de mangan, iodat de potasiu,
selenat de sodiu.
Informatii Importante:
Pentru hrana bebelusului. Alaptatul este cea mai sanatoasa hrana pentru bebelusul
dumneavoastra. Va rugam sa cereti sfatul institutiilor specializate sau pediatrului
dumneavoastra, cand doriti sa folositi hrana pentru sugari. Produsul trebuie utilizat doar
la recomandarea persoanelor calificate in medicina, nutritie sau farmacie si a altor
profesionisti responsabili cu ingrijirea mamei si copilului.
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: 500 g
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