BabySemp 2
BabySemp 2 Lemolac
مکمل غذایی از  6ماهگی
طرز تهیه

2

1
در مایکروویو :آبرا اندازه
گرفته ،داخل شیشه شیر
بریزید و چند قاشق پودر
را به تعداد تعیین شده در
شیشه شیر اضافه کنید.

3
برای حدود  40ثانیه شیشه را بدون
درب و نوک شیشه شیر حرارت بدهید.

شیشه شیر را ببندید
و تکان بدهید تا پودر
حل شود.

4
قبل از اینکه شیشه را به کودک
خود بدهید ،مطمنئ شوید شیر
بیش از حد داغ نیست.

 9.2میلی لیرت

جدول میزان مرصف1
آب
 60میلی لیرت
 90میلی لیرت
 120میلی لیرت
 150میلی لیرت
 180میلی لیرت
 210میلی لیرت
 240میلی لیرت

پودر
 2قاشق
 3قاشق
 4قاشق
 5قاشق
 6قاشق
 7قاشق
 8قاشق

5
شیر را وقتی به کودک بدهید
که به تازگی آماده شده باشد.
باقیامنده آن را ذخیره نکنید.

مقدار آن باید چقدر باشد؟

مقدار آماده شده از پیامنه ای استفاده کنید که
 65میلی لیرت
همراه با محصول ارائه شده است!

 100میلی لیرت
 135میلی لیرت
 165میلی لیرت
 200میلی لیرت
 235میلی لیرت
 265میلی لیرت

در قابلمه :مقدار مناسب پودر
و آب رسد را در یک قابلمه
به هم بزنید و آن را حرارت
بدهید تا به دمای مورد نظر
برای شیردهی برسد.

استفاده از نسبت درست پودر به آب
اهمیت دارد .استفاده بیش از حد از
پودر می تواند موجب یبوست شود .اگر
مقدار پودر بسیار کم باشد ،کودک شام
به اندازه کافی
انرژِی و مواد مغذی دریافت نخواهد کرد.

سن کودک وعده های غذایی در روز
 8-6ماه 3-1
4-1
> 8ماه 3-1
3-1

آب
 210میلی لیرت
 180میلی لیرت
 210میلی لیرت
 180میلی لیرت

پودر
 7قاشق
 6قاشق
 7قاشق
 6قاشق

مقدار آماده شده
 235میلی لیرت
 200میلی لیرت
 235میلی لیرت
 200میلی لیرت

مقدار غذای مورد نیاز در کودکان مختلف متفاوت است .بنابراین مقدار
غذای مکمل مورد نیاز کودک شام نیز متفاوت خواهد بود .بنابراین جدول
فوق تنها به عنوان یک راهنام کاربرد دارد.

مرصف

همیشه درباره غذای کودک خود با  Barnavårdscentralenمشورت کنید.
 BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolacیک غذای مکمل است و فقط به
عنوان یک غذای اضافه در بین مواد غذایی متنوع کودک شام استفاده می
شود BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac .فقط برای کودکان باالی  6ماه
مناسب است BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac .به عنوان جایگزین
شیر مادر در طول  6ماه اول زندگی کودک شام مرصف منی شود.
 BabySemp 2 Lemolacبه رسکه تبدیل شده است؛ در نتیجه پروتئین
تا حدودی تجزیه و نرم تر شده است.شام می توانید این عمل را در
 ،BabySemp 2 Lemolacکه کمی پوسته پوسته است ،مشاهده کنید.

بهرت است قبل از استفاده
باالی بسته را مطالعه کنید .بسته های باز شده باید
در عرض  1ماه مرصف شوند.

نگهداری
در محل تاریک و خشک و در دمای طبیعی
اتاق نگهداری شود.

آیا پرسش یا نظری دارید؟

فیلم آماده سازی ما را متاشا کنید

لطفاً با ما متاس بگیرید!
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

تلفن020-62 20 00 :

www.semperbarnmat.se

امگا 6
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تحقیق و توسعه با مشورت پزشکان اطفال

 BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolacحاوی ترکیبی از چربی شیر و روغن گیاهی است که با دقت انتخاب شده
اند و ما آن را  Lipilactمی نامیم .این ترکیب حاوی اسیدهای چرب اشباع نشده با زنجیره بلند ،و نیز چند ماده که در
غشای گلبول چربی شیر ( )MFGMیافت می شوند از قبیل فسفولیپیدها ،گانگلیوسیدها و گلیکوپروتئینی ها ،می باشد.
ممکن است کودکان کم سن در تشکیل اسید چرب امگا  6اشباع نشده با زنجیره بلند ( )ARAبه مقدار کافی مشکل
داشته باشند .به همین دلیل این اسید چرب در  BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolacگنجانده شده است .آهنن به
رشد طبیعیرفکری و درک کودکان کمک می کند .ویتامین دی برای رشد طبیعی استخوان ها رضوری است ،و ید به رشد
طبیعی کودک کمک می کند .بنابراین  BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolacبا آهن ،ویتامین دی ،و ید غنی شده
است ،و حاوی ( GOSگاالكتواليگوساكاريد/فیرب) می باشد.
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