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Gerber Gruszki Williamsa
Przecier gruszkowy, wzbogacony o witamin? C. Ma posta? g?adkiego, delikatnego musu,
dobrze sprawdzi si? w ramach jednego z owocowych smaków u malucha b?d?cego na etapie
rozszerzania diety.
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Gerber Gruszki Williamsa
Przecier gruszkowy, wzbogacony o witamin? C. Ma posta? g?adkiego, delikatnego musu,
dobrze sprawdzi si? w ramach jednego z owocowych smaków u malucha b?d?cego na etapie
rozszerzania diety.
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Co warto wiedzie?
Ju? po 4. miesi?cu
Sk?ad oraz konsystencja dostosowana do wieku dziecka
Przed otwarciem nie wymaga przechowywania w lodówce
Idealny na pocz?tek nauki smaków

Sk?adniki
gruszki (cz??ciowo zag?szczone) 99,96%, witamina C
Zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwuj?cych i barwników.

Sk?ad produktu
Warto?? od?ywcza

100 g

125 g

Warto?? energetyczna

266 kJ / 63 kcal

492 kJ / 79 kcal

T?uszcz

0,1 g

0,1 g

w tym kwasy t?uszczowe nasycone 0,0 g

0,0 g

W?glowodany

13,3 g

16,6 g

w tym cukry

10,2 g

12,8 g

B?onnik

3,3 g

4,1 g

Bia?ko

0,6 g

0,8 g

Sól

0,01 g

0,01 g

Witamina C

10 mg (40% ZDS*) 13 mg (52% ZDS*)

Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts

Kup

Additional Information
* Zalecane dzienne spo?ycie
Zawarto?? soli wynika wy??cznie z obecno?ci naturalnie wyst?puj?cego sodu.
Przygotowanie i stosowanie:
Sposób przygotowania:
Potrzebn? porcj? prze?ó? do miseczki.
Podawaj w temperaturze pokojowej.
Przed podaniem wymieszaj i sprawd? temperatur? produktu.
Po otwarciu produkt przechowuj w zamkni?tym s?oiku w lodówce nie d?u?ej ni? 24
godzin.
Przechowywanie: Zamkni?te s?oiki przechowuj w temperaturze pokojowej.
Masa netto: 125 g ?
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