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STANOWI KONTYNUACJĘ KARMIENIA 
MLEKIEM BEBILON PROSYNEO HA 2
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Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia z grupy ryzyka wystąpienia alergii

Mleko następne powyżej 6. miesiąca życia – kontynuacja karmienia 
Bebilon Prosyneo HA 1

Kontynuacja karmienia Bebilon Prosyneo HA 2

Po 1. roku życia
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Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych 
dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed 
chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma 
miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

Dodatkowych informacji udzieli Państwu Serwis Konsumencki Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Marka z Jemielnicy 1, 45-952 Opole
Infolinia 801 16 5555* (*opłata zgodna z cennikiem operatora)

Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje z zakresu medycyny, żywienia lub farmacji.
Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

ALLG/BBL/4/05/2020

Bebilon Prosyneo HA 1 to produkt do stosowania w ryzyku alergii. Bebilon Prosyneo HA 2, a następnie Bebilon Prosyneo HA 3 to kontynuacja karmienia 
produktem Bebilon Prosyneo HA 1.

Bebilon PROSYNEO™  HA 3 zawiera:

 naszą opatentowaną kompozycję SYNEO™ – połączenie unikalnej 
kompozycji oligosacharydów GOS/FOS oraz Bifidobacterium 
breve, jednej z bakterii naturalnie występującej w jelitach 
niemowląt

 zhydrolizowane białko – unikalna struktura białka delikatnie 
pocięta na mniejsze fragmenty

 ALA (omega-3) ważny dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek 
nerwowych (dla porcji 200 ml)

 witaminy C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego

SYNEO™
 synbiotyczne 
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Nazwa produktu Opakowanie Kody Cena/szt.

Bebilon Prosyneo HA 3 
(400 g)

Kod produktu:  
156557

43,15 zł
Kod EAN CU:  

5900852044069


