BabySemp 2
BabySemp 2 Lemolac
Tillskottsnäring från 6 månader
GÖR SÅ HÄR
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I mikro: Mät upp kallt
vatten i nappflaskan
och tillsätt rätt antal
strukna mått pulver.
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Tillslut flaskan
och skaka tills
pulvret löst sig.

Värm utan lock och napp på full
effekt i ca 40 sekunder.
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Känn efter att blandningen
inte är för varm innan du
ger ditt barn.

Servera nylagad. Eventuella
rester kan inte sparas.

I kastrull: Vispa ihop rätt
mängd pulver och kallt
vatten i en kastrull och
värm till ättemperatur.

9,2 ml
DOSERINGSTABELL
Vatten
60 ml
90 ml
120 ml
150 ml
180 ml
210 ml
240 ml

Pulver
2 mått
3 mått
4 mått
5 mått
6 mått
7 mått
8 mått

Färdig mängd
65 ml
100 ml
135 ml
165 ml
200 ml
235 ml
265 ml

HUR STOR PORTION?
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.

Barnets ålder
6-8 mån
> 8 mån

Måltider per dygn
1-3
1-4
1-3
1-3

Vatten
210 ml
180 ml
210 ml
180 ml

Pulver
7 mått
6 mått
7 mått
6 mått

Färdig mängd
235 ml
200 ml
235 ml
200 ml

Det varierar från barn till barn hur mycket mat de behöver.
Därför varierar också den mängd tillskottsnäring som barnet
behöver. Tabellen ovan tjänar därför endast som riktmärke.

ANVÄNDNING
Rådgör alltid med Barnavårdscentralen om barnets mat.
BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac är en tillskottsnäring
och används endast som tillskott till barnets alltmer
varierade mat. BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac
är lämplig endast för barn över 6 månaders ålder.
BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac skall inte användas
som ersättning för bröstmjölk under barnets första 6
månader.
BabySemp 2 Lemolac ha surgjorts och proteinet bryts därigenom delvis ned
och blir mjukare. Det ser man genom att tillagad BabySemp 2 Lemolac är
lite flockig.

BÄST FÖRE
Finns på paketets ovansida. Öppnad förpackning bör förbrukas inom
1 månad.

FÖRVARING
Torrt, mörkt och ej över normal rumstemperatur.

HAR DU FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER?

SE VÅR TILLAGNINGSFILM!

Ring oss gärna!
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

Tel. 020-62 20 00
www.semperbarnmat.se
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FORSKNING & UTVECKLING I SAMRÅD MED BARNLÄKARE
BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac innehåller en noga utvald blandning av mjölkfett och vegetabiliska oljor, som vi kallar Lipilact. Blandningen innehåller långkedjiga fleromättade fettsyror samt
flera ämnen som finns i mjölkfettkulornas membran (MFGM), till exempel fosfolipider, gangliosider
och glykoproteiner. Små barn kan ha svårt att själva bilda den långkedjiga fleromättade fettsyran
omega-6 (ARA) i tillräcklig mängd. Därför ingår den i BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac. Järn
bidrar till en normal intellektuell utveckling och förståelse hos barn. Vitamin D är nödvändigt för att
benstommen ska växa och utvecklas normalt och jod bidrar till barns normala tillväxt. BabySemp 2/
BabySemp 2 Lemolac är därför berikad med järn, vitamin D och jod samt innehåller GOS (galaktooligosackarider/fibrer).
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