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Pacotinho NESTLÉ Maçã Mirtilo Banana
O Pacotinho NESTLÉ Maçã Mirtilo Banana, em formato individual de 90g, é uma forma
prática de levar a fruta do seu bebé para todo o lado. Adaptada para bebés a partir dos 8
meses, com frutas cultivadas e selecionadas especialmente para a alimentação de bebés.
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Pacotinho NESTLÉ Maçã Mirtilo Banana
O Pacotinho NESTLÉ Maçã Mirtilo Banana, em formato individual de 90g, é uma forma
prática de levar a fruta do seu bebé para todo o lado. Adaptada para bebés a partir dos 8
meses, com frutas cultivadas e selecionadas especialmente para a alimentação de bebés.
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Características e Benefícios:
Adaptado para bebés a partir dos 8 meses.
100% Fruta e vitamina C pronta a comer.
Fruta de 1ª qualidade.
1 Pacotinho = 1 Peça de fruta.
Sem adição de açúcares, contém apenas os açúcares naturalmente presentes na fruta.
Sem corantes nem conservantes nem aromas artificiais.*
* De acordo com a legislação em vigor.

Formato: 90g
Modo de Preparação:
Fruta pronta para comer.
Modo de Conservação:
Não necessita de frio antes de abrir. Depois de abertura pode conservar no frigorífico por 24
horas.

Ingredientes:
Maçã (85,9%), mirtilos (9%), banana (5%), vitamina C.
Este produto não contém glúten.

Informação Nutricional:

Products highlights
NESTLÉ Maçã Mirtilo Banana, em formato individual de 90g, permite levar a fruta do seu
bebé para todo o lado. A embalagem inovadora foi especialmente concebida para estimular
os bebés mais crescidos a aprenderem a comer fruta sozinhos diretamente do pacotinho,
contribuindo para o desenvolvimento do bebé. Também permite alimentar à colher os
bebés mais pequeninos.

100% Fruta com vitamina C e sem adição de açúcares, contendo apenas os açúcares
naturalmente presentes na fruta, NESTLÉ Maçã Mirtilo Banana é uma forma equilibrada e
prática de oferecer os benefícios da fruta ao seu bebé, a qualquer hora em qualquer lugar.
Cada pacotinho de fruta NESTLÉ contém o equivalente a uma peça de fruta.
Especialmente concebido e adaptado para bebés a partir dos 8 meses de idade, NESTLÉ
Maçã Mirtilo Banana é 100% Natural com vitamina C, sem corantes nem conservantes*, e
é elaborado com uma seleção de frutas de primeira qualidade, especialmente cultivadas e
selecionadas para a alimentação de bebés, que cumprem com rigorosos controlos de
qualidade.
Com o compromisso de oferecer o melhor da natureza para o seu bebé, cada pacotinho de
NESTLÉ Maçã Mirtilo Banana, oferece os benefícios da fruta ao paladar exigente dos bebés
e faz com que cada porção de fruta seja uma verdadeira delícia.
Alimento para bebés.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
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