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NESTLÉ SINLAC
NESTLÉ SINLAC é uma papa infantil, sem açúcares adicionados, sem leite, sem lactose,
sem glúten e sem soja, para preparar com água, especialmente indicada para bebés
a partir dos 4 meses com intolerâncias e/ou alergias alimentares a estes ingredientes.
NOTA IMPORTANTE: A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o leite
materno em exclusivo até aos 6 meses de idade, devendo prolongar-se tanto quanto
possível. Uma vez que os bebés crescem a ritmos diferentes, os profissionais de
saúde devem aconselhar os pais qual é o momento mais adequado para a introdução
dos novos alimentos.
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Características e Benefícios:
Papa Infantil com cereais, nutricionalmente completos e enriquecidos com Ferro,
Zinco, Vitaminas A, B1 e C.
Uma combinação única de arroz e alfarroba, que permite obter uma papa
nutricionalmente completa. Uma papa sem glúten, sem leite, sem lactose e sem soja.

Cereais Hidrolisados Enzimaticamente, permitindo uma preparação rápida, sem
grumos e um sabor suave.
Sem açúcares adicionados, contém apenas os açúcares naturalmente presentes.
Mais de 60% do valor de referência diário* de Ferro, que contribui para o
desenvolvimento cognitivo normal das crianças.
*Valores de referência de acordo com o DL nº53/2008 de 25 de março.

Ingredientes:
Farinha de arroz hidrolisada (71,7%), farinha de semente de alfarroba (17,3%), óleos
vegetais (colza, girassol), substâncias minerais (carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato
de zinco, iodeto de potássio), regulador de acidez (ácido cítrico), vitaminas (C, PP, E, B1,
ácido pantoténico, A, B6, B2, biotina, ácido fólico, D, B12).
Este produto não contém glúten, leite, lactose e soja.
Contém apenas os açúcares naturalmente presentes nos cereais.
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