BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
بديل حليب األم منذ الوالدة
أعداد الوجبة

تقريباً  40درجة
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إغسيل يديك دامئاً قبل أعداد

BabySemp 1/
/BabySemp 1 Lemolac
.BabySemp 1 Lemolac SensiPro

جدول املقادير
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تأكدي من نظافة
ُحلمة الرضاعة،
وزجاجة الرضاعة
والوعاء.

 8ملل=  4.3غم

إغيل ما ًء
باردا ً .أتركيه
يربد اىل
درجة حرارة
ميكن فيها
تناوله
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قييس املاء
يف زجاجة
الرضاعة.
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ضعي عددا ً صحيحاً
أغلقي الزجاجة ميكن أن تختربي حراراته قدّمي  BabySempامل ُعد
توا ً .واليجوز حفظ بقايا
من مكاييل البودرة يف وخض ّيها حتى من خالل وضع القليل
تذوب البودرة من القطرات عىل الجانب الطعام املحتملة.
الزجاجة .تذكّري أن
املكاييل يجب أن تكون بشكل كامل .الداخيل من معصم اليد.
تذ ّوقي بنفسك قبل إعطاء
ممسوحة من البودرة
الطعام للطفل.
الزائدة!

ماء
بودرة الكمية الجاهزة إستخدمي مكيال القياس املُصاحب
ملل
65
مكيال
2
ملل
60
من املهم أن تأخذي كمية صحيحة من البودرة
ملل
100
مكيال
3
ملل
90
بالعالقة مع كمية املاء .ميكن لكمية بودرة
ملل
135
مكيال
4
ملل
120
كبرية أن تسبب االمساك .والكمية القليلة تعني
 150ملل  5مكيال  165ملل
أن الطفل لن يحصل عىل مايكفيه من الطعام
 180ملل  6مكيال  200ملل
وكمية الطاقة واملواد املغذية.
 210ملل  7مكيال  235ملل
 240ملل  8مكيال  265ملل
مهم! اذا كانت الرضاعة تسري بشكل جيد فإن حليب األم هو الطعام األفضل للطفل الصغري.

االستعامل

تشاوري دامئا ً مع مركز رعاية صحة االطفال بخصوص طعام الطفل .يُستعمل BabySemp 1/
 BabySemp 1 Lemolac/ BabySemp 1 Lemolac SensiProك ّمكمل غذايئ أو بديل عن حليب األم
طبقاً لتوصية من مركز رعاية صحة االطفال  BVCأو طبيب االطفال ويغطي حاجة الطفل
الغذائية حتى عمر  6أشهر.
ت ّم تحميض  BabySemp 1 Lemolac/ SensiProو تكسري الربوتني جزئياً ليصبح بالتايل أكرث ليونة.
للتقش قليالً.
ويرى املرء هذا من خالل أن  BabySemp 1 Lemolac/ SensiProامل ُعد يكون قابالً ّ

نصائح! للحصول برسعة عىل درجة حرارة معتدلة للطعام عند تناوله

ألفضل جودة ،قدّمي بديل حليب األم يف وقت تناوله .ميكنك أيضاً تحضري عدد
من الزجاجات يف نفس الوقت .إستعميل عندئذ ماء مغيل ّمبد يف الثالجة وأخلطيه
مع البودرة يف زجاجات نظيفة متاماً/مغلية مسبقاً .أحفظيها مع الغطاء ملدة
أقصاها  8-6ساعات .يف موعد إطعام الطفل ،سخ ّني (اىل حرارة عىل االقل  70درجة
مئوية)ودعيها تربد اىل درجة حرارة ميكن تناول الطعام فيها.

شاهدي فيلمنا الخاص باإلعداد
أوميجا  3و 6
GOS
جاالكتوليجوساكاريد
النوكليوتيدات
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جدول الوجبات

عمر الطفل كمية/وجبة عدد الوجبات/مدار اليوم الكمية*/مداراليوم ( 24ساعة)
 700-400ملل
6-5
 1-0شهر  150-80ملل
 800-600ملل
5
 2-1شهر  160-100ملل
 1000-700ملل
5
 4-2شهر  200-140ملل
 1200-700ملل
5-4
 6-4شهر  250-140ملل
*الكميات املذكورة يف الجدول تقريبية ألن جميع االطفال اليأكلون نفس
القدر من الطعام .بنفس الطريقة التي يُرضع فيها الطفل ينبغي عىل
الوالدين أن يدعا الطفل يقرر الكمية التي يريد تناولها وعدد املرات التي
يريد فيها تناول الطعام .ي ّنظم الطفل نفسه استهالكه للطعام حسب حاجته.
لهذا السبب فإن الجدول يصلح أن يكون دليالً اسرتشادياً فقط.

تاريخ انتهاء الصالحية

موجود عىل الجانب العلوي من العلبة يجب استعامل محتوى العلبة املفتوحة خالل
شهر واحد.

الحفظ

يف مكان جاف ،ومعتم والتتعدى حرارته درجة حرارة الغرفة العادية .احتفظي دامئاً
بالبودرة يف علبتها األصلية.

هل لديك أسئلة أو تعليقات؟

أتصيل بنا بكل رسور
سيمپر أي يب

Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

هاتف020-62 20 00 :
www.semperbarnmat.se

البحوث والتطوير بالتشاور مع أطباء األطفال
ميكن أن يواجه االطفال ال ُرضّ ع صعوبة يف انتاج االحامض الدهنية املتعددّة الطويلة السلسة غري املشبّعة أوميجا
 )DHA( 3وأوميجا  )ARA( 6بكميات كافية .لهاذ السبب يت ّم تضمينها يف  .BabySemp 1/BabySemp 1 lemolacويحتوي
 BabySemp 1/BabySemp 1 lemolacأيضاً عىل النوكليوتيدات (أو النوويد ) و ( GOSجاالكتوليجوساكاريد/ألياف).

