BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
Modersmjölksersättning från födseln
GÖR SÅ HÄR
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Tvätta alltid händerna innan
du tillreder BabySemp 1/
BabySemp 1 Lemolac/
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
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Se till att
nappen, flaskan
och kastrullen är
rena.

Koka upp
kallt vatten.
Låt svalna till
ättemperatur.
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Mät upp
vattnet i
nappflaskan.
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Tillsätt rätt antal mått
pulver i flaskan. Kom
ihåg att det ska vara
strukna mått!
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Tillslut flaskan Känn efter att blandningen
och skaka tills inte är för varm genom
pulvret löst sig. att droppa på insidan av
handleden. Smaka själv
innan du ger till ditt barn.

Servera BabySemp nylagad.
Eventuella rester
kan inte sparas.

8 ml= 4,3 g

DOSERINGSTABELL
Vatten
60 ml
90 ml
120 ml
150 ml
180 ml
210 ml
240 ml

Pulver Färdig mängd
2 mått
65 ml
3 mått
100 ml
4 mått
135 ml
5 mått
165 ml
6 mått
200 ml
7 mått
235 ml
8 mått
265 ml

PORTIONSTABELL
ANVÄND DET MEDFÖLJANDE
DOSERINGSMÅTTET!
Det är viktigt att du tar rätt mängd pulver i
förhållande till mängd vatten. För stor mängd
pulver kan orsaka förstoppning.
För liten mängd pulver innebär att barnet får
otillräcklig mängd energi och näring.

Viktigt! Om amningen fungerar är bröstmjölk den bästa maten för det lilla barnet.

Barnets ålder
0-1 mån
1-2 mån
2-4 mån
4-6 mån

Mängd/måltid
80-150 ml
100-160 ml
140-200 ml
140-250 ml

Antal mål/dygn
5-6
5
5
4-5

Mängd*/dygn
400-700 ml
600-800 ml
700-1000 ml
700-1200 ml

*Mängderna som anges i tabellen är ungefärliga eftersom alla
barn inte äter lika mycket. På samma sätt som barn som ammas
bör föräldrar som ger ersättning låta barnet styra hur mycket och
hur ofta det vill äta. Barnet reglerar själv sitt intag efter behov.
Tabellen tjänar därför endast som riktmärke.

ANVÄNDNING
Rådgör alltid med Barnavårdscentralen om barnets mat. BabySemp 1/BabySemp 1
Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro används som tillägg till eller ersättning för
bröstmjölk enligt rekommendation av BVC eller barnläkare och täcker näringsbehovet hos barn upp till 6 månaders ålder.
BabySemp 1 Lemolac/SensiPro har surgjorts och proteinet bryts därigenom delvis
ned och blir mjukare. Det ser man genom att tillagad BabySemp 1 Lemolac/SensiPro
är lite flockig.
TIPS! FÖRBERED FLASKOR I FÖRVÄG
1. Koka upp kallt vatten.
2. Mät upp hälften av det varma vattnet i nappflaskan och fyll på
med kokt kylskåpskallt vatten till rätt totalmängd. Tillsätt rätt
antal mått pulver i flaskan.
3. Tillslut flaskan väl och skaka tills pulvret löst sig.
4. Känn efter att blandningen inte är för varm genom att droppa på
insidan av handleden. Smaka alltid själv innan du ger ditt barn.
SE VÅR TILLAGNINGSFILM!

OMEGA 3&6
GOS
NUKLEOTIDER

BÄST FÖRE

Finns på paketets ovansida. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 1 månad.
FÖRVARING
Torrt, mörkt och ej över normal rumstemperatur. Förvara alltid pulvret i orginalförpackningen.

HAR DU FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER?
Ring oss gärna!
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

Tel. 020-62 20 00
www.semperbarnmat.se

FORSKNING & UTVECKLING I SAMRÅD MED BARNLÄKARE
Små barn kan ha svårt att själva bilda de långkedjiga fleromättade fettsyrorna omega-3 (DHA) och omega-6
(ARA) i tillräcklig mängd. Därför ingår de i BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro.
BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro innehåller även nukleotider och GOS
(galaktooligosackarider/fibrer).

