Publicado em Clube Bebé Nestlé (https://www.nestlebebe.pt)
Início > NESTLÉ Junior 1+ Cereais

Partilhe Produto
X

NESTLÉ Junior 1+ Cereais
O leite infantil Nestlé Junior 1+ Cereais é uma opção nutricionalmente completa e ajuda a criança a
diversificar a sua alimentação de forma saudável e divertida, com ferro que contribui para o
desenvolvimento cognitivo normal das crianças e Cálcio e Vitamina D, necessários para o crescimento e
desenvolvimento normais dos ossos das crianças.
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NESTLÉ Junior 1+ Cereais
O leite infantil Nestlé Junior 1+ Cereais é uma opção nutricionalmente completa e ajuda a criança a
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Características e Benefícios:
150 anos de experiência Nestlé
Fornece cerca de 80% do VR* de FERRO por dia
Fonte de CÁLCIO
Com 13 VITAMINAS (A, D, E, K, C, B1, B2, PP, B6, B9, B5, B12, H)
Quantidade de PROTEÍNAS adequada
Com 5 CEREAIS e um DELICIOSO SABOR
* valor de referência para um consumo ideal de 500ml/dia
Formato: 1L
Modo de Preparação
Pronto para consumo. Agite antes de usar. Servir à temperatura ambiente ou ligeiramente aquecido. Não
ferver. Verifique a temperatura antes de dar ao seu filho.
Modo de Conservação
Depois de aberto, conservar no frigorífico no máximo até 48 horas. Conservar em local fresco e seco.

Ingredientes:
Leite magro, água, farinhas (4,3%) (trigo hidrolisado, trigo, cevada, centeio, milho, aveia), óleos
vegetais (colza, girassol), açúcar, lactose, maltodextrina, substâncias minerais (citrato de cálcio, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, sulfato cúprico, sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio),
emulsionante (lecitina de soja), estabilizador (carragenina), vitaminas (C, PP, E, ácido pantoténico, B6,
B1, A, B2, ácido fólico, biotina, K, D, B12), aroma (vanilina).
Não indicado para bebés com alergia às proteínas do leite de vaca.
Este produto contém glúten.

Tabela Nutricional:

Nestlé Junior 1+ Cereais não é um substituto do leite materno mas uma bebida láctea infantil (leite de
crescimento) especialmente indicada para crianças saudáveis a partir dos 12 meses de idade.
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