LACTANA® BIO 1 КОЗЕ био мляко за
кърмачета с DHA*

DE-ÖKO-001
EU-/Non-EUagriculture

 Подходящо да задоволи специфичните хранителни потребности на новородени, в случаите, когато те не са
кърмени; след прекратяване на кърменето; за новородени, които се нуждаят от дохранване.
 LACTANA® BIO 1 КОЗЕ био мляко за кърмачета може да съдържа следи от краве мляко.
 LACTANA® BIO 1 КОЗЕ био мляко за кърмачета съдържа белтък, който е подобен на белтъка на кравето
мляко. В случай на съществуваща или предполагаема алергия към белтъка на кравето мляко, то не следва
да се използва. Поради това, винаги се консултирайте с педиатър, преди да започнете да храните с
LACTANA® BIO 1 КОЗЕ био мляко за кърмачета.
 Съдържа *DHA (съобразно изискванията на законодателството) - Докозахексаенова киселина, която спада
към групата на Oмега-3 мастни киселини.
 Отговаря на най-високите изисквания по отношение на качеството съгласно най-съвременните научни
познания в областта на храненето.
 Произведено е в съответствие със стандартите на Европейския Регламент за биологичното производство.
Използвани са висококачествени съставки от биологичен произход.
Начин на приготвяне: 1. Пригответе прясно преварена вода и я оставете да се охлади до около 40oC - 50oC.
2. Стерилизирайте шишето и биберона непосредствено преди употреба. Налейте около половината от
определеното количество вода в шишето. 3. Проверете точното количество мляко, което трябва да използвате,
в Таблицата за хранителен план и количество. Изсипете сухото съдържание в шишето, като използвате
мерителната лъжичка. Винаги изравнявайте пълните мерителни лъжички, но без да използвате остри предмети
за това. 4. Затворете шишето и разклатете силно. Налейте останалата част от водата и разклатете силно още
веднъж. 5. Оставете да изстине до температура, подходяща за пиене. Важно: винаги проверявайте
предварително температурата преди хранене.
Инструкции за приготвяне: Винаги спазвайте инструкциите за приготвяне, съхранение и употреба много
внимателно! Неправилното приготвяне, съхранение и употреба на бебешката храна може да навреди на Вашето
бебе, като доведе до появата на нежелани микроорганизми. Винаги приготвяйте готовия разтвор
непосредствено преди всяко хранене. Никога не използвайте повторно готов разтвор, останал от предишно
хранене. Почиствайте основно всички части на шишето и биберона.
Използвайте съдържанието на отворения пакет в рамките на 14 дни.
Съхранявайте сухото съдържание на млякото в оригиналния пакет. Затваряйте добре вече отворения пакет и го
съхранявайте на хладно и хигиенично място. Винаги използвайте мерителната лъжичка към съответната кутия.
Не нагрявайте мерителната лъжичка. Не топлете готовия разтвор в микровълнова печка (поради опасност от
претопляне)!
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Важна информация: Майчината кърма е най-полезната и незаменима храна за Вашето бебе!
Майчината кърма осигурява всеки път необходимите хранителни вещества, от които се нуждае
бебето за своето здравословно развитие. Консултирайте се първо с педиатър или друг
квалифициран специалист, ако се налага да започнете да храните детето с мляко за кърмачета.
Честият или продължителен зъбен контакт с храни или течности, които съдържат въглехидрати, може да
причини сериозно увреждане на зъбите (кариес). Както всички млечни формули, LACTANA® BIO 1 КОЗЕ био
мляко за кърмачета съдържа въглехидрати (като лактоза например). Поради това, храненето от бутилка трябва
да трае точно толкова, колкото е необходимо за нахранване на детето. Не позволявайте на детето да използва
биберона като залъгалка или да го смуче продължително. Обръщайте редовно внимание върху денталната
грижа.
Таблица за хранителен план и количество:

** освен ако не е препоръчано друго от специалист
Посочените количества са само ориентировъчни - могат да варират индивидуално. Малки отклонения от тези
стойности са безвредни за Вашето бебе. 1 изравнена мерителна лъжичка съдържа около 4,4 g сухо вещество от
LACTANA® BIO 1 КОЗЕ био мляко за кърмачета.
Стандартна пропорция: 90 ml прясно преварена вода + 13,2 g сухо вещество (3 мерителни лъжички) = 100 ml
готов разтвор от LACTANA® BIO 1 КОЗЕ био мляко за кърмачета.
Съставки: Козе мляко на прах*, Малтодекстрин*, Лактоза*, Растителни масла* (Палмово масло*1,
Слънчогледово масло*, Рапично масло*), Докозахексаенова киселина от рибено масло, Холин битартрат,
Калциев карбонат, Натриев цитрат, L-триптофан, L-цистин, Витамин С (L-аскорбинова киселина, L-аскорбил 6палмитат), L-изолевцин, L-тирозин, Железен лактат, Витамин Е (DL-алфатокоферил ацетат), Цинков сулфат,
Пантотенова киселина (D-пантотенат калций), Витамин D (Холекалциферол), Витамин А (Ретинил ацетат),
Ниацин (Никотинамид), Меден сулфат, Витамин В12 (Цианокобаламин), Витамин К (Фитоменадион), Фолиева
киселина, Витамин B1 (Тиамин мононитрат), Витамин B6 (Пиридоксин хидрохлорид), Манганов сулфат, Натриев
селенат, Калиев йодат, Биотин (D-биотин).
* от биологичен произход
1 биологично палмово масло от устойчиво земеделие
Произведено в Германия от Töpfer GmbH,
D-87463 Dietmannsried/Allgäu
Предварително пакетирано в оригинална
затворена опаковка. Опаковано в защитна
атмосфера. Нивото на напълване се
обуславя от производствения процес.
Съхранявайте на сухо и хладно място.
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Стойностите, получени при анализа, могат да подлежат на леки отклонения, присъщи за съставките от
естествен произход.
** стандартно приготвяне: 13,2 g сухо вещество + 90 ml вода

Нетно количество: 400 g

