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Nestlé Sinlac - pe?nowarto?ciowy posi?ek dla niemowl?t
i dzieci
Dowiedz si?, za spraw? jakich sk?adników kaszka Nestlé Sinlac odznacza si? wysok?
warto?ci? od?ywcz?. Sprawd? równie? jak podawa? Nestlé Sinlac.
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Drukuj [1]
Udost?pnij
Nestlé Sinlac to bezglutenowy produkt zbo?owy, produkowany z wysokiej jako?ci [6] m?czki
chleba ?wi?toja?skiego i m?ki ry?owej – sk?adników o niskich w?a?ciwo?ciach
alergizuj?cych. Nie zawiera mleka, laktozy, bia?ka sojowego oraz glutenu. Nestlé Sinlac
dostarcza wysokiej jako?ci bia?ka ro?linnego, niezb?dnych witamin oraz sk?adników
mineralnych [7] potrzebnych do prawid?owego rozwoju dziecka po 4. miesi?cu ?ycia.

Kombinacja m?czki chleba ?wi?toja?skiego i m?ki ry?owej:
1. chleb ?wi?toja?ski – ro?lina str?czkowa o niskich w?a?ciwo?ciach alergizuj?cych;
dostarcza bia?ka i niezb?dnych sk?adników mineralnych [8], ?ród?o bia?ka;
2. ry? – idealny sk?adnik pierwszych posi?ków sta?ych; nie zawiera glutenu [9] i jest
lekkostrawny.

Jak podawa? Nestlé Sinlac?
Kaszka Nestlé Sinlac opracowana zosta?a przez specjalistów ds. ?ywienia, tak aby po
podaniu wody stanowi?a pe?nowarto?ciowy i kompletny posi?ek. Nie potrzebujesz
mleka, by j? przyrz?dzi?, bo wszystko, czego potrzebuje Twój maluch, jest ju? zawarte
w jej sk?adnikach.
Nestlé Sinlac powinien by? podawany ?y?eczk?. O ile lekarz nie zaleci inaczej,
niemowl? mo?e otrzymywa? 1 lub 2 posi?ki dziennie, w zale?no?ci od wieku.

Nestlé Sinlac – sk?ad
Nestlé Sinlac zawiera:
bia?ko – wa?ny sk?adnik budulcowy dla szybko rosn?cego malucha,
wap? – szczególnie wa?ny w budowie mocnych ko?ci,
immunosk?adniki [10] - takie jak cynk, ?elazo [11], witaminy A i C, które wspieraj? uk?ad
odporno?ciowy Twojego dziecka,
aktywne kultury bakterii Bifidus BL, które naturalnie zasiedlaj? przewód pokarmowy
dzieci karmionych piersi?.

Jak wykorzysta? Nestlé Sinlac w diecie niemowl?t i
dzieci?
Nestlé Sinlac doskonale sprawdzi si? nie tylko w diecie eliminacyjnej (wymagaj?cej
wy??czenia bia?ka mleka krowiego, bia?ka sojowego, laktozy czy glutenu), ale te?:
w rozszerzaniu diety [12] niemowl?t karmionych piersi?,
jako urozmaicenie diety matek karmi?cych,
jako urozmaicenie diety wegetaria?skiej.
Nestlé Sinlac mo?na dodawa? do przecierów owocowych, warzywnych lub do zup
jarzynowych. Nie zaleca si? jednak dodawania kaszki do obiadku, który zawiera dodatek
bia?ka w postaci mi?sa. Nestlé Sinlac nie powinien stanowi? ca?kowitego zamiennika mleka
dla dziecka.

Opinie mam o Nestlé Sinlac

"Wspania?y produkt, jedna z ch?tniej zjadanych kaszek przez moje dzieci. Idealny dla
malucha ze skaz? bia?kow?".

Alicja M.
Zobacz [13], co jeszcze mówi? o nim mamy i sprawd?, czy Twojemu maluchowi Nestlé Sinlac
te? przypadnie do gustu :).
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