Publicado em Clube Bebé Nestlé (https://www.nestlebebe.pt)
Início > NANCARE® HMOs

Partilhe Produto
X

NANCARE® HMOs
O novo Nestlé NANCARE® HMOs contém 2’-FL e LNnT, dois dos oligossacáridos mais predominantes do
leite materno.
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Informação sobre o Produto
Finalidade do Produto
Sabia que…
- Os recém-nascidos e crianças são mais suscetíveis a infeções durante os primeiros anos de vida devido
à imaturidade do seu sistema imunitário, o que reduz a sua capacidade de resposta a algumas situações
de infeção.
-A composição da flora intestinal é de grande complexidade e desempenha um papel importante no bemestar do ser humano através das várias funções que realiza. É igualmente importante o estabelecimento
de uma flora intestinal saudável logo desde o nascimento e a manutenção do seu equilíbrio.

Características e Benefícios
Para ajudar o seu bebé com um extra de cuidado e apoio no seu desenvolvimento, a NESTLÉ

desenvolveu NANCARE® HMOs com 2'-FL & LNnT

Apresentação:
10 ampolas de 3ml.

NANCARE HMOs contém:
HMO 2'-FL
HMO LNnT
Sem glúten
Sem óleo de palma
Saiba mais sobre o sistema imunitário do bebé aqui.

2’-FL e LNnT são dois dos oligossacáridos mais predominantes do leite materno.
Desenvolvido com base em evidência científica recente e apenas com ingredientes clinicamente
comprovados.
Dose diária recomendada: 2 ampolas
Uma embalagem contém 5 doses
Formato e CNP:
- 10x3ml / CNP: 6629915

Ingredientes e Informação Nutricional
Água, 2'-fucosil-lactose (contém LACTOSE), lacto-N-neotetraose (contém LACTOSE).
Tabela Nutricional :

Informação adicional
NOTA IMPORTANTE: Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos do
leite materno, regime alimentar variado e equilibrado ou de um estilo de vida saudável. Não exceder
a dose diária recomendada. Para uma melhor utilização do produto, procure informação junto do seu
pediatra.
Não está indicada a administração deste suplemento no mesmo dia em que se consome leite
materno ou outros alimentos com adição de 2'-FL & LNnT.
Conservar a uma temperatura ambiente (máx. 25ºC), num local fresco e seco. Evitar expor o produto
a fontes de calor, luz solar direta ou em contacto com a água.
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