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LITTLE STEPS 2
LITTLE STEPS 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos 6 meses de idade que, em conjunto
com outros alimentos, faz parte da alimentação diversificada do bebé.
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LITTLE STEPS 2
LITTLE STEPS 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos 6 meses de idade que, em conjunto
com outros alimentos, faz parte da alimentação diversificada do bebé.
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Ingredientes:
Ingredientes: Leite magro, óleos vegetais (girassol, coco, colza), maltodextrina, lactose, soro de leite em
pó, substâncias minerais (citrato de cálcio, citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de magnésio,
cloreto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato cúprico, sulfato de manganês, fosfato de
potássio, iodeto de potássio, selenato de sódio), óleo de peixe, emulsionante (lecitina de soja), vitaminas
(C, E, PP, ácido pantoténico, B1, B2, A, B6, ácido fólico, K,D,biotina, B12, regulador de acidez (ácido
cítrico).
Origem das proteínas: Soro lácteo
Nota Importante: O leite materno é o melhor para os bebés durante os primeiros 6 meses de idade e a
amamentação deverá prolongar-se durante o maior tempo possível. Antes de utilizar um leite de transição,
consulte o seu médico ou outro profissional de saúde. Um leite de transição faz parte da alimentação
diversificada dos bebés acima dos 6 meses e não deve ser utilizado como substituto do leite materno
durante os primeiros 6 meses de vida.

Informação sobre o Produto
O seu bebé está a começar uma viagem incrível
Todos os dias o seu bebé está a crescer, a aprender, a fazer algo novo e a superar pequenos desafios.

Ajude a preparar o seu bebé em cada passo desta viagem com LITTLE STEPS 2!
O que torna o Leite Infantil LITTLE STEPS 2 único?
LITTLE STEPS 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos 6 meses de idade que, em conjunto
com outros alimentos, faz parte da alimentação diversificada do bebé. LITTLE STEPS 2 ajuda o bebé a
ter uma base nutricional sólida para a vida.
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