
DHA/ALA
(omega 3)

Witaminy
A, C i D

GOS/FOS

SKŁADNIKI
laktoza z mleka, oleje roślinne (pal-
mowy, rzepakowy, kokosowy, sło-
necznikowy, z organizmów jedno-
komórkowych), maltodekstryna, 
odtłuszczone mleko w proszku, 
koncentrat białka serwatkowego 
w proszku (z mleka), galaktooligo-
sacharydy z mleka (8,14%), fruk-
tooligosacharydy (0,57%), węglan 
wapnia, olej rybi, cytrynian potasu, 
chlorek wapnia, chlorek choliny, 
kwas L-askorbinowy, L-askorbinian 
sodu, tauryna, emulgator: lecyty-
na sojowa, siarczan żelazawy, fos-
foran wapnia, chlorek magnezu, 
inozytol, octan DL-alfa-tokoferolu, 
siarczan cynku, L-tryptofan, sól 
disodowa 5'-monofosforanu 
urydyny, 5'-monofosforan cyty-
dyny, 5'-monofosforan adenozyny, 
sól sodowa 5'-monofosforanu 
inozyny, nikotynamid, L-karnity-
na, sól sodowa 5'-monofosforanu 
guanozyny, D-pantotenian wapnia, 
kwas foliowy, siarczan miedzi, 
palmitynian retinylu, DL-alfa-
-tokoferol, D-biotyna, chlorowo-
dorek tiaminy, cholekalcyferol, cy-
janokobalamina, chlorowodorek 
pirydoksyny, ryboflawina, siar-
czan manganu, jodek potasu, 
fitomenadion, selenin sodu.

Pomożemy Ci zadbać o zdrowy 
rozwój Twojego dziecka

Bogata baza artykułów

Praktyczne narzędzia

Materiały do pobrania
(kalendarze, jadłospisy, porady)

Konsultacje on-line z ekspertami

Materiały tworzone we współpracy 
z lekarzami i ekspertami 
w dziedzinie żywienia.

Zadzwoń:
801 16 55 55 
(opłata tylko za 1 impuls)

 lub wejdź na 
 www.bebiprogram.pl
 i porozmawiaj na czacie 
 lub wyślij wiadomość

Chcesz porozmawiać 
o rozwoju i żywieniu 
Twojego dziecka?
Skontaktuj się 
z Ekspertkami Bebilon: 

UWAGA!
• Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia.
• Bebilon 2 jest mlekiem następnym w proszku, przeznaczonym wyłącznie 

dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.
• Produkt nie może zastępować mleka matki przez pierwsze 6 miesięcy życia 

niemowlęcia.
• Powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia.
• Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta 

oraz zdrowy tryb życia.
• Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, 

zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji 
z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia.

• Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia dziecka.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA MLEKA: BEZ GOTOWANIA
Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygoto-
wania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie 
przez 10 minut.

Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do 
schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia.

Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej 
ciepłej wody do wygotowanej butelki.

Używaj wyłącznie załączonej miareczki. 
Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych 
miareczek mleka Bebilon 2.

Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego 
rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę 
wygotowany smoczek.

Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną 
przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz 
po użyciu.

SPOSÓB OTWIERANIA:

1. Usuń klips zabezpieczający, odrywając go w lewą stronę.
2. Chwyć wieczko opakowania, naciśnij kciukiem i delikatnie unieś.
3. Wygodna krawędź z boku opakowania pozwala zebrać nadmiar          
     proszku i precyzyjnie odmierzyć porcję.
Zamykając, przyciśnij środek wieczka, aby usłyszeć kliknięcie
Dokładne zamykanie opakowania gwarantuje świeżość produktu.
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Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.
Wielkość i ilość posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

TABELA ŻYWIENIA – O ILE LEKARZ NIE ZALECI INACZEJ

Opakowanie Bebilon 2 pozwala na przygotowanie około 23 butelek 
mleka przygotowanych zgodnie z tabelą żywienia.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 1 
na Bebilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość 

proszku Bebilon 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon 2.

Opakowanie Bebilon 2 pozwala na przygotowanie około 23 butelek 
mleka przygotowanych zgodnie z tabelą żywienia.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 1 
na Bebilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość 

proszku Bebilon 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon 2.

7. miesiąc i powyżej 3 210 7

wiek 
niemowlęcia

liczba porcji
na dobę

ilość wody
(ml)

liczba płaskich 
miareczek na 1 porcję

Wpisz datę otwarcia opakowania:

1 2 3

Energia   kJ/kcal 285/68

Tłuszcz  g 3
- w tym kwasy nasycone g 1,2

Węglowodany g 8,6
- w tym cukry g 6,5

Błonnik g 0,6
Białko g 1,4
Sól g 0,06

Witaminy
Witamina A μg 66
Witamina D μg 1,4
Witamina E mg 1,4
Witamina K μg 5
Witamina C mg 9,9
Tiamina mg 0,05
Ryboflawina mg 0,12
Niacyna mg 0,43
Witamina B6 mg 0,04
Kwas foliowy μg 16
Witamina B12 μg 0,18
Biotyna μg 1,4
Kwas pantotenowy mg 0,34

Składniki mineralne
Sód mg 23
Potas mg 74
Chlorek mg 47
Wapń mg 65
Fosfor mg 36
Magnez mg 4,8
Żelazo mg 1
Cynk mg 0,51
Miedź mg 0,04
Mangan mg 0,01
Fluorek mg ≤0,003
Selen μg 1,7
Jod μg 13

Inne
Kwas α-linolenowy mg 74
Kwas arachidonowy (AA) mg 8,6
Kwas dokozaheksaenowy
(DHA) mg 8,6
Cholina mg 10
Inozytol mg 3,6
L-Karnityna mg  0,95
Nukleotydy mg 3,2

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
100 ml

Wyprodukowano 
w Unii Europejskiej dla:

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6, 
00-728 Warszawa

Zawiera galaktooligosacharydy
i fruktooligosacharydy (GOS/FOS) 
w ilości 0,8 g/100 ml.

Doniesienia naukowe wskazują, że...
W każdej sekundzie mózg niemowlęcia wytwarza około 2 milionów nowych połączeń, czyli synaps, pomiędzy komórkami 
nerwowymi (neuronami). Intensywny rozwój mózgu wymaga obecności w diecie m.in. kwasu α-linolenowego (ALA). 
W każdej sekundzie mózg niemowlęcia wytwarza około 2 milionów nowych połączeń, czyli synaps, pomiędzy komórkami 
nerwowymi (neuronami). Intensywny rozwój mózgu wymaga obecności w diecie m.in. kwasu α-linolenowego (ALA). 

Dodatkowo Bebilon 2 z Pronutra+ zawiera nukleotydy.Dodatkowo Bebilon 2 z Pronutra+ zawiera nukleotydy.

Bebilon 2 z Pronutra+ to mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, które z różnych 
przyczyn nie są karmione piersią.

Unikalny skład produktów 
Bebilon jest dostosowany do 
zmieniających się potrzeb 
Twojego dziecka, by zapewnić 
mu  odpowiednie odżywienie 
na każdym etapie rozwoju. 

Unikalny skład produktów 
Bebilon jest dostosowany do 
zmieniających się potrzeb 
Twojego dziecka, by zapewnić 
mu  odpowiednie odżywienie 
na każdym etapie rozwoju. 

Podawaj dziecku 2 kubki 
po 200 ml mleka Bebilon 
Junior dziennie od 1. do 3. 
roku życia, jako część 
zróżnicowanej diety, aby 
zaspokoić jego dzienne 
zapotrzebowanie na 
witaminę D, wapń i żelazo. 

Podawaj dziecku 2 kubki 
po 200 ml mleka Bebilon 
Junior dziennie od 1. do 3. 
roku życia, jako część 
zróżnicowanej diety, aby 
zaspokoić jego dzienne 
zapotrzebowanie na 
witaminę D, wapń i żelazo. 

Przyszłość zaczyna się dziś ...

DHA  (długołańcuchowy 
wielonienasycony kwas 
tłuszczowy (LCPUFA) z grupy omega 3) 
w ilości 0,3% kwasów tłuszczowych ogółem, 
który wpływa na prawidłowy rozwój 
wzroku. Korzystne działanie występuje, 
gdy wraz z urozmaiconą dietą dziecko 
spożywa 100 mg DHA dziennie

Ponadto 
Bebilon 2 
z Pronutra+ 
zawiera kwas
α-linolenowy** (ALA) 
z grupy omega 3, ważny 
dla rozwoju mózgu 
i tkanek nerwowych

Witaminy
A, C i D** 
dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 
układu 
odpornościowego

Opatentowaną, 
klinicznie 
przebadaną 
kompozycję 
oligosacharydów
(GOS/FOS) 
w ilości 0,8 g/100 ml

powyżej
1. roku
życia 

3
powyżej
2. roku
życia 

4

Masa netto:

800g

1000 pierwszych dni to okres niezwykle intensywnego wzrostu i rozwoju dziecka. 
To także wyjątkowy czas w życiu, gdy odpowiedni sposób żywienia 
może pozytywnie wpływać na stan zdrowia i jakość życia w przyszłości. 
Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia. 
Jeśli nie karmisz piersią, wybieraj pokarm dostosowany do jego potrzeb.

Eksperci Bebilon od ponad 30 lat prowadzą badania nad unikalnym składem 
mleka matki i jego wpływem na przyszłe zdrowie dziecka. Wyniki tych badań 
i najnowsza wiedza naukowa pozwalają na ciągłe udoskonalanie receptur mlek Bebilon.
Już dziś możesz zadbać o jutro swojego dziecka. 

Najlepiej spożyć przed:

WAŻNE INFORMACJE
• Mleko następne Bebilon 2 powinno być wykorzystane 
w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. • Nigdy nie należy 
używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu. 
• Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone 
dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze 
względu na umieszczone na nim ważne informacje. 
• Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojem- 
ników. • Nie podgrzewaj mleka modyfikowanego 
w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie 
oparzeniem. • Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek 
proszku bądź niczego innego do przygotowywanego 
mleka. • Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej 
porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej 
do opakowania • Należy zwrócić uwagę na higienę 
pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, 
aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało 
w buzi smoczka z resztkami pokarmu. • Produkt 
pakowany w atmosferze ochronnej.

** Bebilon 2 z Pronutra+, podobnie jak inne mleka modyfikowane, zawiera witaminy A, C i D oraz kwas  α-linolenowy (ALA).** Bebilon 2 z Pronutra+, podobnie jak inne mleka modyfikowane, zawiera witaminy A, C i D oraz kwas  α-linolenowy (ALA).

PRZECHOWYWANIE
Najlepiej spożyć przed: patrz nadruk na białym tle. Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być 
przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 
10°C do 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni 
po otwarciu.

Bebilon 2 zawiera Pronutra+ wyjątkową mieszankę składników:

*

powyżej 6. 
miesiąca życiaMLEKO NASTĘPNE 22zawiera:

• witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania 
 układu odpornościowego
• kwas α-linolenowy (omega 3) ważny dla rozwoju mózgu 
 i tkanek nerwowych

Wspiera 
ODPORNOŚĆ

i ROZWÓJ 
MÓZGU*
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Ekspert w żywieniu 
we wczesnym okresie życia


