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Boião NESTLÉ Pera Maçã
NESTLÉ Pera Maçã é uma ótima opção para iniciar a introdução da fruta na alimentação diversificada do
bebé a partir dos 4 meses. Elaborado com pera e maçã cultivadas e selecionadas especialmente para a
alimentação infantil.
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Características e Benefícios:
Textura extremamente suave.
100% Fruta Natural.
?Fruta de primeira qualidade, especialmente cultivada e selecionada para a alimentação infantil.
?Cozida a vapor.
?Fonte de vitamina C.
0% Açúcares adicionados. Contém apenas os açúcares naturalmente presentes na fruta.
?Sem corantes nem conservantes de acordo com a legislação em vigor.
Formato: 130g
Modo de Utilização: Servir à temperatura ambiente. Depois de aberto, pode conservar no frigorífico até
24h. Para sua segurança, confirme o som ‘plop’ ao abrir a tampa.
Modo de Conservação: Não necessita de frio antes de abrir.

Ingredientes:

Maçã (51,2%), pera (47%), sumo de pera concentrado e vitamina C.
Este produto não contém glúten.
Contém apenas açúcares naturalmente presentes na fruta.

Informação Nutricional:

Products highlights
Com o compromisso de oferecer o melhor da natureza para o seu bebé, desenvolvemos NESTLÉ Pera
Maçã: uma forma saudável, equilibrada e prática de oferecer todos os benefícios da fruta ao seu bebé, a
partir dos 4 meses.
Para preparar NESTLÉ Pera Maçã selecionamos frutas de primeira qualidade, 100% Natural,
especialmente cultivada para alimentação infantil, e que passam por rigorosos controlos de qualidade.
NESTLÉ Pera Maçã é 100% Fruta cozida a vapor, de modo a preservar toda a sua riqueza nutricional, e
sem adição de açúcares, contendo apenas os açúcares naturalmente presentes na fruta. E ainda
oferece uma textura extremamente suave e um sabor delicioso para satisfazer os paladares mais
exigentes!
Alimento para bebés.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
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