Humana
Herbatka słodkich snów
po 1. tygodniu życia
z laktozą - naturalnym cukrem mlecznym
z melisą
200 g e
= ok. 53 porcje po 100 ml
Właściwości produktu
Herbatka słodkich snów Humana, będąca kompozycją wysokowartościowych ziół, jest
smacznym, gaszącym pragnienie napojem, dostosowanym do potrzeb dzieci po 1. tygodniu
życia. Herbatka zawiera specjalnie wybrane zioła, jak melisę i kwiat lipy i jest optymalnym
napojem dla spokojnej nocy.
 odpowiedni dla wieku skład
 bezglutenowa
Ważna informacja
Ze względu na zawartość laktozy, herbatki słodkich snów Humana nie należy podawać
osobom z nietolerancją laktozy i/lub alergią na białka mleka krowiego.
Ważne wskazówki dotyczące zdrowych ząbków
Herbatka słodkich snów Humana, podobnie jak mleko matki, zawiera węglowodany, które
przy częstym lub zbyt długim kontakcie z zębami mogą prowadzić do rozwoju próchnicy i w
jej następstwie uszkodzenia zębów. Dlatego:
- trzymaj butelkę sama i nie pozostawiaj smoczka w buzi dziecka do ssania, jako zastępstwo
zwykłego smoczka lub pomoc w zasypianiu
- staraj się, aby czas picia był możliwie krótki
- możliwie wcześnie przyzwyczaj dziecko do picia z kubeczka
- pamiętaj, że staranna i regularna pielęgnacja zębów dziecka, zwłaszcza przed snem,
powinna być prowadzona od pierwszych ząbków. Zapytaj prowadzącego Twoje dziecko
lekarza pediatrę o zasady profilaktyki zdrowych zębów.
Zawartość 200 g e
Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Należy spożyć do: termin przydatności do spożycia znajduje się na spodzie opakowania.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Napój instant
Skład
Średnia zawartość
Wartość energetyczna
Białko

kJ
kcal
g

w 100 g
granulatu
1671
393
< 0,6

w 100 ml
(3,75 g/100 ml)
63
15
< 0,1

Węglowodany
g
98,3
3,7
w tym laktoza
g
92,2
3,5
Tłuszcz
g
< 0,1
< 0,1
Składniki: laktoza, maltodekstryna, wyciągi z ziół melisy, kwiatu malwy, kwiatu lipy,
tymianku.
Dawkowanie
1. czubata łyżeczka (3,75 g) herbatki słodkich snów Humana na 100 ml wody. Proszę nie
dodawać cukru!
Sposób przygotowania
Butelkę, smoczek i zakrętkę przed użyciem przez kilka minut gotować.
Do butelki lub kubeczka, jeżeli starsze dziecko potrafi już z niego pić, wlać 100 ml
przegotowanej ciepłej wody.
Dodać herbatkę słodkich snów Humana i wstrząsnąć lub zamieszać. Sprawdzić temperaturę
napoju (37°C).
Wyprodukowano w Czechach według receptury
i pod ścisłą kontrolą jakościową firmy
Humana GmbH
Bielefelder Strasse 66
D – 32051 Herford, Niemcy
Dystrybucja:
Verco Sp. z o.o.
ul. Odrowąża 15,
biuro: ul. E. Jelinka 48
01-646 Warszawa
www.humana.pl

