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Twoje dziecko coda Ty możesz się cieszyć
pyszne jedzenie, osnym "Mniam!".
każdym rad

gwarantujemy!!!

Nasze owoce z jogurtem BoboVita to gwarancja
jakości i bezpieczeństwa. Owoce w naszych tubkach
pochodzą ze starannie wybranych, skontrolowanych
pól i plantacji, a najwyższej jakości mleko wyłącznie
od zaufanych dostawców. Zaś wszystkie produkty
BoboVita spełniają rygorystyczne normy jakościowe
żywności dla najmłodszych.

Deserek mleczno-owocowy z truskawkami
Zadbaliśmy też o to, by w tubkach BoboVita
i malinami. Składniki: niskotłuszczowy ser twarogowy
nie znalazły się zbędne substancje:
(z mleka) 28,9 %, jogurt naturalny (z mleka) 28,9 %, banan
14,9 %, truskawki 10 %, maliny 5 %, jagody 5 %, cukier,
skrobia ryżowa, stabilizator: pektyny, naturalny aromat
truskawkowy, witamina C, zagęszczony sok cytrynowy.
konserwantów,
(składników modybarwników
Wartość odżywcza
100 g produktu
ﬁkowanych
i wzmacniaczy
Wartość energetyczna 356/84 kJ/kcal
genetycznie)**
smaku*
Tłuszcz, w tym:
1,4 g
- kwasy nasycone
0,9 g
* zgodnie z przepisami prawa
Węglowodany, w tym:
14,4 g
** podobnie jak wszystkie inne produkty
-cukry
10,1 g
Błonnik
1,0 g
dla niemowląt i małych dzieci na rynku polskim
Białko
3,2 g
*** dotyczy produktu zamkniętego fabrycznie
Sól
0,12 g
Witamina C
6,8 mg (27 %)*
***
Wapń
60 mg (15 %)*
*% zalecanego dziennego spożycia
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
Produkt dla niemowląt i małych dzieci.
Zawiera mleko. Produkt bezglutenowy.
Przygotowanie i przechowywanie: Nigdy nie podgrzewaj tubki z produktem
w kuchence mikrofalowej. Wymieszaj produkt w tubce przed podaniem. Wyciśnij
zawartość tubki do miseczki lub bezpośrednio na łyżeczkę. Dziecko powyżej 12. miesiąca
życia może jeść produkt bezpośrednio z tubki wyłącznie pod opieką dorosłego.
Po otwarciu tubka może być zamknięta i przechowywana w lodówce przez 24 godziny
pod warunkiem, że dziecko nie jadło bezpośrednio z tubki. Należy przestrzegać
instrukcji właściwego przygotowania. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz,
że opakowanie jest uszkodzone. Przed otwarciem przechowuj produkt w suchym
miejscu, w temperaturze pokojowej. Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka.
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Zakrętkę z opakowania należy trzymać
poza zasięgiem dziecka.
Zapytaj
Doradcę BoboVita
801 16 55 55
www.bobovita.pl
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