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+48 787 914 628

Kaszka BoboVita mleczno-ryżowa truskawka 6mc 230g
Cena: 8,07 pln
Opis słownikowy
Producent

Nutricia

Opis produktu
Marka
BoboVita
Opis produktu
1000 pierwszych dni
1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, w którym przez odpowiedni sposób żywienia możesz pozytywnie wpływać na zdrowie
teraz i w przyszłości. Zadbaj o zdrowie i rozwój dziecka, zapewniając mu urozmaiconą i zbilansowaną dietę, złożoną z najwyższej jakości
produktów odpowiednich do wieku i potrzeb.
nasza obietnica...
Nasze kaszki BoboVita odpowiadają na szczególne potrzeby żywieniowe Twojego dziecka. Z nimi każda chwila ma pyszny smak, a Ty
możesz się cieszyć radosnym „Mniam"!
Kaszka mleczno-ryżowa truskawka została starannie skomponowana tak, by zawierała to, co dobre dla Twojego dziecka:
mleko modyfikowane odpowiednie do wieku dziecka + zboża, ryż - ważny składnik zbilansowanego jadłospisu + owoce, pyszny smak
truskawek
Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych
Wit. B1 (tiamina)* dla prawidłowego metabolizmu energetycznego i układu nerwowego
Żelazo i Wit. C dla układu odpornościowego
Wapń i Wit. D* dla prawidłowego rozwoju kości
Czy wiesz, że...
Normy jakości i bezpieczeństwa wobec naszych zbóż są nawet do 1000 razy bardziej surowe niż dla zbóż dla dorosłych.*
* dotyczy norm dla pestycydów w zbożach
gwarantujemy!!!

Plik wygenerowano: 17-06-2021

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Sklep Internetowy BezSiatki
Staszica 27, Żelechów
+48 787 914 628
Nasze kaszki BoboVita to gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Jesteśmy tego pewni, bo znamy je od ziarenka po gotowy, pyszny
produkt! Ty też możesz być pewna, że zboża i owoce w kaszkach pochodzą wyłącznie ze starannie wybranych, skontrolowanych pól i
sadów, a wszystkie produkty spełniają rygorystyczne normy jakościowe żywności dla najmłodszych.
To dla nas naturalne, aby w kaszkach BoboVita nie znalazły się zbędne substancje:
Bez konserwantów*
Bez barwników i wzmacniaczy smaku*
Bez GMO (składników modyfikowanych genetycznie)
* zgodnie z przepisami prawa
podobnie jak wszystkie inne produkty dla niemowląt i małych dzieci na rynku polskim
Produkt dla niemowląt i małych dzieci.
Składniki
mąka ryżowa 43%, mleko modyfikowane 43% (odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), oleje
roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy), lecytyna sojowa), cukier, maltodekstryna, owoce 1% (truskawka w proszku
1%), witaminy i składniki mineralne (C ,E, tiamina (B1), B6, A, biotyna (B7), D, wapń, żelazo, jod), naturalny aromat truskawkowy,
Maltodekstryna jest nośnikiem owoców w proszku oraz witamin
Wartości odżywcze

Wartość energetyczna kJ
Wartość energetyczna kcal
Tłuszcz, w tym: g
- kwasy nasycone g
Węglowodany, w tym: g
- cukry g
Błonnik g
Białko g
Sól g
Witaminy
Witamina A µg
Witamina D µg
Witamina E mg
Witamina C mg
Tiamina (B1) mg
Witamina B6 mg
Biotyna (B7) µg
Składniki mineralne
Sód mg
Wapń mg
Żelazo mg
Jod µg
*% zalecanego dziennego spożycia
Zawartość soli wynika wyłącznie z
naturalnej zawartości sodu.
Opakowanie zawiera około 5-6 porcji
pełnowartościowych posiłków
mleczno-zbożowych.

100 g kaszki BoboVita
1758
416
9,0
3,9
71
34
0,9
12
0,22

Porcja (40 g kaszki + 160 ml wody)
703
167
3,6
1,6
28
13
0,4
4,9
0,09

419 (105%)*
6 (60%)*
6,4
38 (152%)*
1,0 (200%)*
0,72 (103%)*
18

168 (42%)*
2,4 (24%)*
2,6
15 (60%)*
0,40 (80%)*
0,29 (41%)*
7,2

87
534 (134%)*
6,9 (115%)*
107 (153%)*

35
214 (54%)*
2,8 (47%)*
42,6 (61%)*

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki zawartość zużyj w ciągu
3-4 tygodni.
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