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NATURNES Bio Maçã Pêssego
Com um sabor natural e uma textura cremosa, NATURNES Bio Maçã Pêssego é a forma
ideal de introduzir os alimentos lácteos na alimentação do bebé a partir dos 6 meses.
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NATURNES Bio Maçã Pêssego
Com um sabor natural e uma textura cremosa, NATURNES Bio Maçã Pêssego é a forma
ideal de introduzir os alimentos lácteos na alimentação do bebé a partir dos 6 meses.
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Características e Benefícios:
+ 48% Leite, contribuindo para a ingestão diária recomendada de leites e seus
derivados;
Leite e fruta de origem biológica;
Excelente sabor e textura suave e cremosa;
Sem Glúten e sem adição de açúcares! *
Não precisa de frio!
Sem corantes, nem conservantes, nem aromas artificiais. **
*contem os açúcares naturalmente presentes no leite e na fruta.

** De acordo com a legislação em vigor.
Formato:4x90g
Modo de Preparação: Alimento lácteo pronto a comer.
Modo de Conservação:
Conserva-se à temperatura ambiente. Após abertura conserva-se no frigorífico durante 24h.

Ingredientes:
Leite fermentado (48,9%), ([leite biológico, água, leite em pó magro biológico, espessante
(pectina), fermentos lácteos], puré de maçã biológico (19%), puré de pêssego biológico
(19%), água, amido de arroz, amido de milho, antioxidante (ácido ascórbico).
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
Especialmente desenvolvido de acordo com as necessidades nutricionais do bebé a partir
dos 6 meses de idade, NATURNES Bio Maçã Pêssego, um alimento lácteo biológico com
uma textura cremosa que o seu bebé vai naturalmente adorar!
Disponível em 4 copinhos de 90g, contém 48,9% de leite contribuindo para a ingestão diária
recomendada de leite e seus derivados. Também é elaborado com leite de produção
biológica

, cuidadosamente selecionado desde a origem, mantendo o respeito pelo meio ambiente e
não tem adição de açúcares, contendo os açúcares naturalmente presentes.
Com a combinação dos benefícios nutricionais do leite com o delicioso sabor da maçã e do
pêssego, NATURNES Bio Maçã Pêssego é uma excelente opção para oferecer um lanche
equilibrado e prático ao bebé, a qualquer momento e em qualquer lugar!
Não precisa de frio. Sem corantes nem conservantes nem aromas artificiais.*
Alimento lácteo biológico para bebés. Leite fermentado com puré de maçã e pêssego.
* De acordo com a legislação em vigor.
Features & Benefits
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