
WAŻNE INFORMACJE
Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia 
niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, 
w przypadku gdy nie są karmione piersią. Bebiko PRO+ 1 może być 
używane w sytuacji, gdy dziecko jest karmione piersią, a istnieje 
konieczność dokarmiania. Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, Bebiko 
Pro+ 1 tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm 
zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do momentu wprowadze-
nia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. Należy zwrócić uwagę na 
prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.
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Kiedy dziecko przychodzi na świat, jego układ pokarmowy w dalszym ciągu dojrzewa i rozwija się. To wyjątkowy czas kiedy 
brzuszek Twojego dziecka potrzebuje szczególnej dbałości oraz łagodnego traktowania. Mleko matki jest najlepsze, ponie-
waż zostało stworzone przez naturę. Z myślą o niemowlęciu, które nie jest karmione piersią, lub które wymaga dokarmiania, 
stworzyliśmy mleko początkowe w proszku – Bebiko PRO+ 1. Bebiko PRO+ 1 odpowiada potrzebom delikatnych, małych 
brzuszków dzięki wykorzystaniu procesu LACTOFIDUS inspirowanego naturalnym zjawiskiem fermentacji mlekowej.
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WAŻNE INFORMACJE
Bebiko PRO+ 1, tak jak inne mleka 
początkowe, powinno być stosowane 
po zasięgnięciu porady lekarza. Zaleca 
się, aby zmiana karmienia niemowlęcia 
nie następowała gwałtownie. Przejście 
z karmienia mlekiem Bebiko PRO+ 1 na 
Bebiko PRO+ 2 należy przeprowadzać 
stopniowo, zmniejszając ilość proszku 
Bebiko PRO+ 1 i zwiększając ilość 
proszku Bebiko PRO+ 2.
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Wartość energetyczna  276/66 kJ/kcal
Tłuszcz 3,4 g
w tym  
   kwasy tłuszczowe nasycone              1,1 g
   kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,7 g
   kwasy tłuszczowe wielonienasycone  0,6 g
      kwas linolowy (LA) 455 mg
      kwas α-linolenowy (ALA) 54,5 mg
      kwas arachidonowy (ARA) 16,5 mg
      kwas dokozaheksaenowy (DHA) 16,5 mg
      kwas eikozapentaenowy (EPA) 3,6 mg
Węglowodany  7,3 g
w tym  
   cukry 7,2 g
     laktoza  7,0 g
Błonnik 0,6 g
w tym
   GOS* 0,48 g
   FOS** 0,08 g
Białko  1,3 g
   L-karnityna 2,1 mg
Witaminy:
Witamina A  58 µg
Witamina D 1,45 µg
Witamina E  1,4 mg
Witamina K 5,1 µg
Witamina C 9,2 mg
Tiamina  0,06 mg
Ryboflawina  0,13 mg
Niacyna  0,43 mg
Witamina B6  0,047 mg
Kwas foliowy 7,4  µg
Witamina B12 0,16  µg
Biotyna 1,7  µg
Kwas pantotenowy  0,53 mg
Składniki mineralne:
Sód 21,6 mg
Potas 71 mg
Chlorek 52 mg
Wapń 62 mg
Fosfor 42 mg
Magnez 5,4 mg
Żelazo 0,53 mg
Cynk 0,48 mg
Miedź  0,052 mg
Mangan  0,003 mg
Fluorek ≤0,006 mg
Selen 3,0 µg
Jod 13 µg
Inne:
Inozytol 7,2 mg
Cholina 21 mg
Pozostałe GOS*  0,2 g
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100 ml gotowego 
do spożycia mleka
100 ml gotowego 
do spożycia mlekaWARTOŚĆ ODŻYWCZAWARTOŚĆ ODŻYWCZA

* Galaktooligosacharydy; ** Fruktooligosacharydy* Galaktooligosacharydy; ** Fruktooligosacharydy
Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie 
około 50 butelek mleka o pojemności 100 ml.
Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie 
około 50 butelek mleka o pojemności 100 ml.

 DHA1 DHA1

INSTRUKCJA KARMIENIA DZIECKA
• Bebiko PRO+ 1 powinno być przygotowane zawsze bez-
pośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 
2 godzin po przygotowaniu • Nigdy nie należy używać 
ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą 
porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym 
posiłku • Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać 
smoczka z resztą mleka w buzi dziecka • Nie zaleca się 
podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu 
na zagrożenie oparzeniem
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Bebiko PRO+ 1 może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek 
BoboVita na odpowiednim etapie rozszerzania diety niemowlęcia. Decyzja o rozpoczęciu 
rozszerzania diety powinna być skonsultowana z lekarzem.
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Należy stosować się do tabeli żywienia. Podano w niej przeciętną 
wielkość i liczbę posiłków spożywanych przez niemowlę w ciągu doby. 
O ile lekarz nie zaleci inaczej:
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wielkość i liczbę posiłków spożywanych przez niemowlę w ciągu doby. 
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TABELA ŻYWIENIA 
Bebiko PRO+ 1 mleko początkowe w proszku 
TABELA ŻYWIENIA 
Bebiko PRO+ 1 mleko początkowe w proszku 

100 ml Bebiko PRO+ 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki. 1 płaska miareczka = 4,6 g100 ml Bebiko PRO+ 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki. 1 płaska miareczka = 4,6 g
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1 Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem 

prawnym dotyczącym wszystkich preparatów 
do początkowego żywienia niemowląt).

1 Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem 
prawnym dotyczącym wszystkich preparatów 

do początkowego żywienia niemowląt).

PRZECHOWYWANIE
Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu:
• Produkt w puszce fabrycznie zamkniętej jak i po jej otwarciu 

przechowywać w suchym miejscu, w temp. poniżej 25 °C.
• Nie przechowywać w lodówce.
• Po pierwszym otwarciu puszki, zawartość zużyć w ciągu 1 miesiąca.
• Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników.
• Po każdym użyciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą.
• Puszkę wyrzucić dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze 

względu na umieszczone na niej ważne informacje.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
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Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa

700 g 700 g 

Najlepiej spożyć przed: data na dnie puszki.Najlepiej spożyć przed: data na dnie puszki.

LACTOFIDUSLACTOFIDUS
Kompletna
odżywczo
 formuła2

Kompletna
odżywczo
 formuła2

Wszystkie składniki odżywcze zostały 
zaprezentowane w tabeli wartości 

odżywczej z boku opakowania.

Wszystkie składniki odżywcze zostały 
zaprezentowane w tabeli wartości 

odżywczej z boku opakowania.

Proces inspirowany naturalnym 
zjawiskiem fermentacji mlekowej

Proces inspirowany naturalnym 
zjawiskiem fermentacji mlekowej

1000 pierwszych dni życia to okres intensywnego rozwoju Twojego 
maluszka. W tym czasie intensywnie rozwija się i dojrzewa również
jego układ pokarmowy. Dlatego Bebiko PRO+ ma ofertę dopasowaną 
do potrzeb małego brzuszka na danym etapie rozwoju:
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TWÓJ KOLEJNY KROKTWÓJ KOLEJNY KROK
powyżej
6. miesiąca życia
powyżej
6. miesiąca życia

powyżej
1. roku życia
powyżej
1. roku życia

2 3 KARMIENIE PIERSIĄ JEST NAJLEPSZE DLA DZIECKA
Jako jedyny pokarm lub jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje taka potrzeba

1 Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)
2 Zgodnie z przepisami prawa, tak jak wszystkie mleka początkowe.

1 Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)
2 Zgodnie z przepisami prawa, tak jak wszystkie mleka początkowe.

Formuła oparta na badaniach nad optymalnym żywieniem niemowląt

Formuła oparta na badaniach nad optymalnym żywieniem niemowląt

Mleko początkowe dla niemowlątMleko początkowe dla niemowląt

TAKŻE DO DOKARMIANIATAKŻE DO DOKARMIANIA

od urodzeniaod urodzenia
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Nasza unikalna 
receptura
Nasza unikalna 
receptura

Proces fermentacji mlekowejProces fermentacji mlekowej

Kompletna odżywczo
formuła2
Kompletna odżywczo
formuła2

BEZ oleju palmowego

CZY WIESZ, ŻE... 
METALOWA PUSZKA W 100 %
NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU

CZY WIESZ, ŻE... 
METALOWA PUSZKA W 100 %
NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU

DBAJ O CZYSTOŚĆ
Wyrzuć do pojemnika
„Metale i Tworzywa 

sztuczne”
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sztuczne”

100 % ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

W NASZEJ FABRYCE 
POCHODZI ZE 

ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH
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OPAKOWANIE 
NADAJE
SIĘ DO 

RECYKLINGU

OPAKOWANIE 
NADAJE
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2 Zgodnie z przepisami prawa, tak jak wszystkie mleka początkowe. 2 Zgodnie z przepisami prawa, tak jak wszystkie mleka początkowe. 

BEZ konserwantów i barwników 2      BEZ konserwantów i barwników 2      BEZ wzmacniaczy smaku 2BEZ wzmacniaczy smaku 2BEZ oleju palmowegoBEZ oleju palmowego

Doradcy 
BebiKlubu.pl
Doradcy 
BebiKlubu.pl

Bebiko 2. Ekspert 
od szczęśliwych brzuszków
Bebiko 2. Ekspert 
od szczęśliwych brzuszków

#bebikoproplus2#bebikoproplus2

BebiKlub TVBebiKlub TV

BebiKlub PolskaBebiKlub Polska

Sprawdź 
5 oznak

szczęśliwego brzuszka

Sprawdź 
5 oznak

szczęśliwego brzuszka

Bebiklub

www.BebiKlub.plwww.BebiKlub.pl

NUTRINUTRIflorFORMUŁAFORMUŁA BebikoBebiko

Wiek Liczba porcji Woda Liczba płaskich
niemowlęcia na dobę (ml) miareczek na porcję 
1. miesiąc  7 90 - 120 3 - 4
2.-3. miesiąc 6 120 4
4. miesiąc 6 150 5
5.-6. miesiąc 4 180 6

Wiek Liczba porcji Woda Liczba płaskich
niemowlęcia na dobę (ml) miareczek na porcję 
1. miesiąc  7 90 - 120 3 - 4
2.-3. miesiąc 6 120 4
4. miesiąc 6 150 5
5.-6. miesiąc 4 180 6

77

66

55

44

33

22

11 Umyj ręce, wyparz miareczkę 
oraz wygotuj butelkę i smoczek 
w wodzie przez 10 minut 
lub użyj sterylizatora.

Umyj ręce, wyparz miareczkę 
oraz wygotuj butelkę i smoczek 
w wodzie przez 10 minut 
lub użyj sterylizatora.

Gotuj wodę pitną przez 5 minut 
i pozostaw do wystygnięcia do 
temperatury ok. 40 °C.

Gotuj wodę pitną przez 5 minut 
i pozostaw do wystygnięcia do 
temperatury ok. 40 °C.

Sprawdź tabelę żywienia 
i wlej dokładną ilość wody 
do butelki. 

Sprawdź tabelę żywienia 
i wlej dokładną ilość wody 
do butelki. 

Zawsze używaj wyłącznie 
załączonej miareczki.
Zawsze używaj wyłącznie 
załączonej miareczki.

Zamknij butelkę i energicznie 
potrząsaj pionowo przez 10 sekund 
do całkowitego rozpuszczenia 
proszku. Załóż smoczek na butelkę.

Zamknij butelkę i energicznie 
potrząsaj pionowo przez 10 sekund 
do całkowitego rozpuszczenia 
proszku. Załóż smoczek na butelkę.

Sprawdź temperaturę produktu 
wewnętrzną stroną przegubu 
dłoni. Butelkę i smoczek umyj od 
razu po użyciu.

Sprawdź temperaturę produktu 
wewnętrzną stroną przegubu 
dłoni. Butelkę i smoczek umyj od 
razu po użyciu.

Dodaj dokładną liczbę płaskich, 
nieubitych miareczek Bebiko 
PRO+ 1. Przestrzegaj wartości 
podanych w tabeli żywienia.

Dodaj dokładną liczbę płaskich, 
nieubitych miareczek Bebiko 
PRO+ 1. Przestrzegaj wartości 
podanych w tabeli żywienia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA MLEKASPOSÓB PRZYGOTOWANIA MLEKA

NUTRINUTRIflor 

SKŁADNIKI:
laktoza z mleka, odtłuszczone 
mleko w proszku, odminerali- 
zowana serwatka w proszku 
z mleka, wysokooleinowy olej 
słonecznikowy, galaktooligo- 
sacharydy z mleka (9,0 %), olej 
kokosowy, olej rzepakowy, 
koncentrat serwatki z mleka, 
olej słonecznikowy, białka 
mleka, fruktooligosacharydy 
(0,6 %), olej rybi, wapń, olej z 
Mortierella alpina, chlorek 
choliny, potas, sód, magnez, 
witamina C, emulgator (lecytyny 
z soi), inozytol, L-tryptofan,  
żelazo, L-karnityna, cynk, przeci-
wutleniacz (palmitynian askorby-
lu), witamina E, kwas pantoteno-
wy, niacyna, miedź, witamina A, 
tiamina, ryboflawina, witamina 
B6, jod, kwas foliowy, selen, 
mangan, witamina K, witamina 
D, biotyna, witamina B12.

SKŁADNIKI:
laktoza z mleka, odtłuszczone 
mleko w proszku, odminerali- 
zowana serwatka w proszku 
z mleka, wysokooleinowy olej 
słonecznikowy, galaktooligo- 
sacharydy z mleka (9,0 %), olej 
kokosowy, olej rzepakowy, 
koncentrat serwatki z mleka, 
olej słonecznikowy, białka 
mleka, fruktooligosacharydy 
(0,6 %), olej rybi, wapń, olej z 
Mortierella alpina, chlorek 
choliny, potas, sód, magnez, 
witamina C, emulgator (lecytyny 
z soi), inozytol, L-tryptofan,  
żelazo, L-karnityna, cynk, przeci-
wutleniacz (palmitynian askorby-
lu), witamina E, kwas pantoteno-
wy, niacyna, miedź, witamina A, 
tiamina, ryboflawina, witamina 
B6, jod, kwas foliowy, selen, 
mangan, witamina K, witamina 
D, biotyna, witamina B12.

Masz pytania? 
Chcesz porozmawiać o rozwoju 
i żywieniu Twojego dziecka? 
zadzwoń: 801 16 5555 
wejdź na BebiKlub.pl i wyślij 
wiadomość lub porozmawiaj 
na czacie

Masz pytania? 
Chcesz porozmawiać o rozwoju 
i żywieniu Twojego dziecka? 
zadzwoń: 801 16 5555 
wejdź na BebiKlub.pl i wyślij 
wiadomość lub porozmawiaj 
na czacie
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KARMIENIE PIERSIĄ JEST NAJLEPSZE DLA DZIECKA
Jako jedyny pokarm lub jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje taka potrzeba


