Napój: winogrona z melisą i rumiankiem
Składniki: woda, sok z białych winogron z soku zagęszczonego 45%,
ekstrakt z melisy 0,05% ,witamina C, ekstrakt z rumianku 0,015%
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Produkt bezglutenowy.

*

bez konserwantów, barwników
i wzmacniaczy smaku
bez GMO (składników
modyﬁkowanych genetycznie)**
źródło witaminy C***

zawiera składniki skontrolowane pod kątem
bezpieczeństwa dla niemowląt. Zgodnie
z przepisami prawa nie zawiera konserwantów,
barwników i wzmacniaczy smaku.
**Podobnie jak wszystkie inne produkty dla
niemowląt i małych dzieci na rynku polskim.
***Napój dla niemowląt BoboVita jest źródłem
witaminy C, tak jak inne napoje dla niemowląt.
Sposób przechowywania:
Zamkniętą butelkę przechowywać
w temperaturze pokojowej, chronić
przed światłem.
Najlepiej spożyć przed:
patrz data na zakrętce.
Wyprodukowano w UE
dla NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
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*Produkt dla niemowląt i małych dzieci

CU

bez dodatku cukru

MI

%zalecanego dziennego spożycia
Zawiera naturalnie występujące
cukry z owoców.

spełnia rygorystyczne normy
jakościowe dla najmłodszych

PO

Wartość odżywcza 100 ml produktu
Wartość energetyczna 124/29 kJ/kcal
0g
Tłuszcz, w tym:
0g
- kwasy nasycone
7,2 g
Węglowodany, w tym:
6,5 g
- cukry
0,1 g
Białko
0g
Sól
15 mg(60%)
Witamina C

Przygotowanie i przechowywanie:

winogrona z melisą
i rumiankiem
napój

∙Przed użyciem wstrząsnąć ∙ Po otwarciu
produkt może być przechowywany przez 48
godzin w lodówce, pod warunkiem, że dziecko
nie piło bezpośrednio z butelki.
∙ Należy przestrzegać instrukcji właściwego
użycia. ∙ Ponieważ produkt zawiera naturalnie
występujące cukry, nie podawaj napoju przed
snem i w nocy, nie używaj butelki z napojem
zamiast smoczka, podawaj napój w porze
posiłków i dbaj o to, by czas picia z butelki był
jak najkrótszy ∙ Młodszym dzieciom najlepiej
podawać napój łyżeczką, natomiast po
ukończenu 6. miesiąca życia
z otwartego kubka. Maksymalna
ilość napoju to 150 ml na dobę.

Produkt dla niemowląt i małych dzieci. Ten
produkt jest przeznaczony do uzupełnienia
diety, której podstawą jest mleko kobiece lub
modyﬁkowane. Karmienie piersią jest najlepsze
dla dziecka. Po mleku matki lub mleku modyﬁkowanym, woda jest jedynym niezbędnym
napojem dla Twojego dziecka.

Zapytaj
Doradcę BoboVita

pierwsza
łyżeczka

BEZ

DODATKU

CUKRU

Mariola

801 16 55 55
www.bobovita.pl
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Ekspert BoboVi

Zawartość netto:

300ml

CERTYFIKOWANY
PRODUCENT
22000
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