BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
Doğumdan İtibaren Bebek Sütü
Yaklaşık 40°

HAZIRLAMA
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BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac/
BabySemp 1 Lemolac
SensiPro’yu hazırlamadan
önce daima ellerinizi yıkayın
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Emzik, biberon ve
tencerenin temiz
olduğundan emin
olun.

Soğuk suyu
kaynatın. Suyu
içilebilecek
sıcaklığa gelene
kadar soğutun.
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Belirtilen
miktarda
suyu
biberona
doldurun.
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Doğru ölçüde
tozu biberona
ilave edin.
Ölçüler silme
olacaktır!

Biberonun
kapağını
kapatın ve toz
eriyinceye kadar
çalkalayın.
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Bileğinizin iç kısmına birkaç
damla damlatarak karışımın
çok sıcak olmadığından emin
olun. Bebeğinize vermeden önce
bebek sütünün tadına bakın.

8

BabySemp’i
taze olarak
hazırlayın.
Artan mamayı
dökün.

8 ml= 4,3 g

DOZAJ TABLOSU

PORSİYON TABLOSU

PAKETTEN ÇIKAN ÖLÇÜ
Su
Toz
Hazır miktar
60 ml
2 ölçü
65 ml
KAŞIĞINI KULLANIN!
90 ml
3 ölçü
100 ml
Doğru oranda toz ve su kullanmaya dikkat
120 ml 4 ölçü
135 ml
edin. Çok fazla toz kabızlığa neden olabilir.
150 ml 5 ölçü
165 ml
Çok az toz ise bebeğinizin yeterince enerji ve
180 ml 6 ölçü
200 ml
besin alamamasına neden olur.
210 ml 7 ölçü
235 ml
240 ml 8 ölçü
265 ml
Önemli! Eğer emzirebiliyorsanız, bebeğiniz için en uygun besin anne sütüdür.
KULLANIM
Bebeğinizin mamasını daima Çocuk Sağlık Merkezi’ne danışın. BabySemp 1/
BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro, Çocuk Sağlık Merkezi
ya da pediatrist tavsiyesi üzerine anne sütüne ek olarak ya da anne sütü
yerine kullanılır ve 6 aya kadar olan bebeklerin besin ihtiyacını karşılar.
BabySemp 1 Lemolac/SensiPro ekşitilmiştir ve bu yüzden proteinler kısmen
parçalanarak daha yumuşak olur. Bu da hazırlanan BabySemp 1 Lemolac/
SensiPro’nun biraz ipimsi olmasından anlaşılır.
ÖNERİ! HIZLA İÇME SICAKLIĞI ELDE ETMEK
1. Soğuk suyu kaynatın.
2. Belirtilen miktardaki sıcak suyun yarısını biberona doldurun ve tam olarak
gereken miktara kadar üzerine kaynatılıp soğutulmuş su ilave edin. Biberona doğru ölçüde bebek sütü tozu ekleyin.
3. Biberonun kapağını kapatın ve toz eriyinceye kadar çalkalayın.
4. Bileğinizin iç kısmına birkaç damla damlatarak karışımın çok sıcak olmadığından emin olun. Bebeğinize vermeden önce bebek sütünün tadına bakın.

Bebeğin yaşı Miktar/öğün Öğün adedi/gün Miktar*/gün
0-1 ay
80-150 ml
5-6
400-700 ml
1-2 ay
100-160 ml
5
600-800 ml
2-4 ay
140-200 ml
5
700-1000 ml
4-6 ay
140-250 ml
4-5
700-1200 ml
*Her bebek aynı oranda yemediğinden tabloda belirtilen
miktarlar ortalama miktarlardır. Bebeğine bebek sütü takviyesi
veren ebeveynler, bebeklerinin ne kadar çok ve sık yiyeceğini,
emen bebeklerde olduğu gibi gene bebeklerine bırakmalıdır.
Bebeğiniz ihtiyacına göre bebek sütü alacaktır. Bu sebeple tablo
sadece fikir vermek amaçlıdır.
TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ

Ambalajın üzerinde yazılıdır. Ambalaj açıldıktan sonra 1 ay
içinde tüketilmelidir.
SAKLAMA
Kuru, karanlık ve oda sıcaklığında bir yerde saklayın. Tozu daima
orijinal ambalajında saklayın.
SORU VE ÖNERİLERİNİZ Mİ VAR?
Bizimle iletişime geçin!
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

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

HAZIRLAMA VİDEOMUZU İZLEYİN!

OMEGA 3&6
GOS
NÜKLEOTIDLER

PEDİATRİSTLERİN DANIŞMANLIĞINDA ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME
Küçük çocuklar, uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri olan omega-3 (DHA) ve omega-6’yı (ARA)
yeterince üretemez. Bu sebeple bu yağ asitleri, BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac
SensiPro’ya dâhil edilmiştir. BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro ayrıca
nükleotid ve GOS (galaktooligosakkaritler/lifler) içerir.

