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YOGOLINO Maçã Pera
YOGOLINO Maçã Pera é um alimento lácteo que combina os benefícios nutricionais do leite com o
delicioso sabor do morango e da banana, adequado para bebés a partir dos 6 meses.
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YOGOLINO Maçã Pera
YOGOLINO Maçã Pera é um alimento lácteo que combina os benefícios nutricionais do leite com o
delicioso sabor do morango e da banana, adequado para bebés a partir dos 6 meses.
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Características e Benefícios:
27% Leite, contribuindo para a ingestão diária recomendada de leites e seus derivados.
Rico em Cálcio, um mineral necessário para o crescimento e desenvolvimento normais dos ossos
do bebé.
Excelente sabor e textura suave e cremosa.
Sem Glúten.
Não precisa de frio!
Sem corantes, nem conservantes, nem aromas artificiais, de acordo com a legislação em vigor.
Formato: 90g
Modo de Preparação: Alimento lácteo com fruta pronto a comer. Verter numa colher. Quando o bebé for
mais crescido poderá consumir o YOGOLINO diretamente do pacotinho sob supervisão.
Modo de Conservação: Conserva-se à temperatura ambiente. Não necessita de frio. Depois de aberto
conservar no frigorífico durante 24h.

Ingredientes:
Puré de maçã (33%), puré de pera (30%), leite fermentado (27%) (leite, leite em pó parcialmente
desnatado, proteínas de leite, fermentos lácteos), água, sacarose, espessante (amido de tapioca),
concentrado mineral lácteo, substâncias minerais (citrato de magnésio, sulfato de zinco), regulador de
acidez (ácido cítrico).

Este produto não contém glúten.

Este produto contém leite. Não indicado a bebés com alergia às proteínas do leite de vaca.

Informação Nutricional:

Products highlights
Pacotinho YOGOLINO Maçã Pera, em formato individual de 90g, é um alimento lácteo que combina os
benefícios nutricionais do leite com o delicioso sabor da maçã e da pera, adequado para bebés a partir
dos 6 meses.
Cada pacotinho contém 27% de leite, contribuindo para a ingestão diária recomendada de leite e seus
derivados e é rico em Cálcio (cada 100g fornece mais de 30% do valor de referência diário de cálcio), um
mineral necessário para o crescimento e desenvolvimento normais dos ossos do bebé.
Com um sabor suave e textura cremosa, o Pacotinho YOGOLINO Maçã Pera é uma excelente opção para oferecer um lanche
saudável, equilibrado e muito prático ao bebé, a qualquer momento e em qualquer lugar! E o melhor de tudo é que não precisa de
frio!

A sua embalagem prática e inovadora foi especialmente concebida para estimular os bebés mais

crescidos a aprenderem a comer sozinhos diretamente do pacotinho, contribuindo para o desenvolvimento
do bebé. Também permite alimentar à colher os bebés mais pequeninos.
Alimento para bebés. Leite Fermentado com Fruta.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
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