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NANCARE® HYDRATE
O novo Nestlé NANCARE® HYDRATE foi desenvolvido de acordo com as recomendações da ESPGHAN*
e contém eletrólitos e hidratos de carbono para a reidratação oral em caso de diarreia ou grastroenterite.
*Sociedade Eurupeia de Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição
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Informação sobre o Produto
Finalidade do produto
Sabia que…
- A desidratação, que se caracteriza por uma deficiência de água e electrólitos, é uma das consequências
principais de diarreia, vómitos e febre, e representa um risco grave para a saúde dos bebés e crianças.
-Recomenda-se uma solução de reidratação oral com baixa osmolaridade, no sentido de repor os
eletrólitos e água perdidos durante a diarreia/vómitos para ajudar à reidratação dos bebés/crianças.

Características e Benefícios
Para ajudar o seu bebé com um extra de cuidado e apoio no seu desenvolvimento, a NESTLÉ
desenvolveu NANCARE® HYDRATE de acordo com as recomendações da ESPGHAN* e contém
eletrólitos e hidratos de carbono para a reidratação oral em caso de diarreia ou gastroenterite.

NANCARE HYDRATE contém:
Baixa osmolaridade
Eletrólitos
Hidratos de Carbono
Sem glúten
Sem óleo de palma
Saiba mais sobre o sistema digestivo do bebé aqui.

Desenvolvido com base em evidência científica recente e apenas com ingredientes clinicamente
comprovados.
Dose diária recomendada: A dose adequada deve ser determinada pelo pediatra, com base no nível de
desidratação e o peso do bebé ou criança.
Uma embalagem contém 10 saquetas
Formato e CNP:
- 10x4,5g / CNP: 6620104

Ingredientes e Informação Nutricional
Glucose, cloreto de sódio, citrato de potássio, citrato de sódio, cloreto de potássio.
Tabela Nutricional :

Informação adicional
Utilizar sob supervisão médica. Está indicado para bebés (0-12 meses) e crianças (1-3 anos). Não
deve ser adicionado açúcar, sal ou outro alimento como leite ou sumo. Não diluir numa quantidade
inferior a 200ml. Não administrar por via parentérica. Este produto não está indicado para ser usado
como fonte única de alimentação. Não administrar de forma exclusiva durante mais de 24h. Consulte
o seu pediatra e siga as suas indicações.
Conservar a uma temperatura ambiente (entre 10ºC e 25ºC), num local fresco e seco. Evitar expor o
produto a fontes de calor, luz solar direta ou em contacto com a água.
NOTA IMPORTANTE:
Utilizar sob supervisão médica. Está indicado para bebés (0-12 meses) e crianças (1-3 anos). Não
deve ser adicionado açúcar, sal ou outro alimento como leite ou sumo. Não diluir numa quantidade
inferior a 200ml. Não administrar por via parentérica. Este produto não está indicado para ser usado
como fonte única de alimentação. Não administrar de forma exclusive durante mais de 24h. Consulte
o seu pediatra e siga as suas indicações.
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