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CERELAC Seleção da Natureza Aveia Manga Banana
CERELAC Seleção da Natureza Aveia Manga Banana, sem açúcares adicionados,
especialmente desenvolvida para bebés, é a base ideal para uma alimentação diversificada
saudável. É uma papa infantil de cereais com glúten, para preparar com água, que
apresenta um valor nutricional adequado para alimentação de bebés a partir dos 6 meses.
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CERELAC Seleção da Natureza Aveia Manga Banana, sem açúcares adicionados,
especialmente desenvolvida para bebés, é a base ideal para uma alimentação diversificada
saudável. É uma papa infantil de cereais com glúten, para preparar com água, que
apresenta um valor nutricional adequado para alimentação de bebés a partir dos 6 meses.
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Características e Benefícios:
Papa Infantil com Cereais Integrais, nutricionalmente completos e enriquecidos com
Ferro, Zinco, Vitaminas A, B1 e C.
Cereais Hidrolisados Enzimaticamente, permitindo uma preparação rápida, sem
grumos e um sabor suave.
Sem açúcares adicionados, contém apenas açúcares naturalmente presentes.
Sem corantes nem conservantes artificiais, de acordo com a legislação em vigor
75% dos valores de referência diários*de Ferro, que contribui para o
desenvolvimento cognitivo normal das crianças.
26% dos valores de referência diários*de Iodo, que contribui para o crescimento
normal das crianças.
*Valores de referência de acordo com o DL nº53/2008 de 25 de março.

Ingredientes:
Farinhas (60%) [aveia integral (32%), trigo hidrolisada, trigo integral (7,4%)], leite em pó
magro (17,1%), leite em pó (8,6%), óleos vegetais (colza, girassol), flocos de banana (2,9%),
flocos de manga (2,9%) (manga, amido de milho), flocos de maçã [maçã desidratada, amido
de milho, maltodextrina, emulsionante (lecitina de girassol)], substâncias minerais (carbonato
de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco, iodeto de potássio), vitaminas (C, PP, E, B1,
ácido pantoténico, A, B6, K, ácido fólico, biotina, D).
Este produto contém glúten.
Não indicado para bebés com alergia à proteína do leite de vaca.
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