
میزان مصرف
ان مناسب پودر نسبت به مقدار آب بسیار مهم است. پودر زیاد می تواند باعث یبوست شود. پودر کم  ز استفاده از م�ی

می تواند منجر به کمبود مواد مغذی و عدم وجود انرژی کا�ز در کودکتان شود.

ان وعدهپودرآب ز      م�ی

65 مییل لی�ت2 پیمانه60 مییل لی�ت

100 مییل لی�ت3 پیمانه90 مییل لی�ت

135 مییل  لی�ت4 پیمانه120 مییل لی�ت

165 مییل لی�ت5 پیمانه150 مییل لی�ت

200 مییل لی�ت6 پیمانه180 مییل لی�ت

235 مییل لی�ت7 پیمانه210 مییل لی�ت

265 مییل لی�ت8 پیمانه240 مییل لی�ت

اندازه پیمانه 8 مییل لی�ت = 4.3 گرم 
همیشه از پیمانه موجود به عنوان سطح 

ی استفاده کنید.  اندازه گ�ی

BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 SensiPro

طرز تهیه

12345678

همیشه پیش از درست کردن 
/BabySemp 1

/BabySemp 1 Lemolac
 BabySemp 1 SensiPro

دستان خود را بشویید.

ز شوید که  مطم�ئ
رس شیشه ش�ی بچه، 
بطری شیشه ش�ی و 
ز هستند. قابلمه تم�ی

آب رسد را بجوشانید. 
اجازه دهید تا خنک 

شود و به دمای مناسب 
برای خوردن برسد 

)40 °C(

آب موجود در 
شیشه ش�ی کودک را 

ی کنید. اندازه گ�ی

مقدار مناس�ب از پودر 
را به شیشه ش�ی اضافه 

کنید. به یاد داشته 
باشید که همیشه از 
پیمانه استفاده کنید.

رس شیشه ش�ی را ببندید 
و آن را آنقدر تکان 

دهید/مخلوط کنید تا 
پودر حل شود.

ز مقدار کمی از آن بر روی  با ریخ�ت
قسمت داخیل مچ، برریس کنید که 

این مخلوط خییل گرم نباشد. قبل از 
دادن آن به فرزند خود، خودتان آن 

را امتحان کنید. همواره به هنگام 
غذا دادن به کودک خود، او را در 

ید. آغوش بگ�ی

BabySemp را به صورت 
تازه آماده و مرصف کنید. 
ه با�ت مانده آن  امکان ذخ�ی

وجود ندارد.

میزان یک وعده چقدر باید باشد؟
مقادیر زیر تقری�ب است، زیرا مقدار مرصف کودکان مختلف با هم متفاوت می باشد. دقیقا همانند ش�ی مادر، والدی�ز 

ان مرصف و تعداد آن  ز که از این محصول برای تغذیه کودک خود استفاده می کنند باید به کودک اجازه دهند که م�ی
ان مرصف خود را تنظیم می کند. در نتیجه، از این جدول باید  ز ل کند. کودک شما با توجه به نیازهای خود، م�ی را کن�ت

فقط به عنوان راهنما استفاده شود.

ان در وعده غذا�یسن کودک ز  تعداد وعده های م�ی
غذا�ی در روز

ان در روز ز م�ی

700–400 مییل لی�ت6-1505–80 مییل لی�ت1–0 ماه

800–600 مییل لی�ت1605–100 مییل لی�ت2-1 ماه

1000–700 مییل لی�ت2005–140 مییل لی�ت 4-2 ماه

1200–700 مییل لی�ت5-2504–140 مییل لی�ت6-4 ماه

مصرف
 BabySemp 1 / .همیشه در رابطه با غذای کودک خود با یک مرکز مراقبت های بهداش�ت کودکان مشورت کنید
BabySemp 1 Lemolac / BabySemp 1 SensiPro به عنوان مکمل و یا جایگزی�ز برای ش�ی مادر و مطابق با 

توصیه های مرکز مراقبت های بهداش�ت کودکان و یا متخصص اطفال مرصف می شوند تا نیاز به مواد مغذی کودکان تا 
ز شود.   آنان تام�ی

گ
شش ماه�

ز را تجزیه می کند  ز می باشند. این امر تا حدی پروتئ�ی BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro دارای pH پای�ی
و موجب نرم تر شدن آن می شود. این را می توان در BabySemp 1 Lemolac / BabySemp 1 SensiPro آماده شده 

مشاهده کرد که دارای باف�ت نسبتا منسجم می باشد.

ین کیفیت، ش�ی خشک نوزاد باید یک ساعت قبل به صورت تازه تهیه و استفاده شود.  برای دستیا�ب به به�ت

ز شوید که آب تا 40 درجه سلسیوس رسد شده است.  مهم: قبل از اضافه کردن BabySemp 1 SensiPro، مطم�ئ
درجه حرارت باالتر محیط کشت میکروب ها�ی مانند ®Lactobacillus Reuteri Protectis را فعال می کند که در 

ز وجود دارند. Semper Magdroppar ن�ی

نکات! آماده سازی سریع
1. آب رسد را بجوشانید.

ان کل مناسب  ز ی کرده و آب جوشیده خنک شده را تا م�ی 2.  نیمی از آب گرم موجود در شیشه ش�ی کودک را اندازه گ�ی
اضافه کنید. مقدار مناس�ب از پودر را به شیشه ش�ی اضافه کنید. به یاد داشته باشید که همیشه از پیمانه استفاده 

کنید.

3. رس شیشه ش�ی را به درس�ت ببندید و آن را آنقدر تکان دهید تا پودر حل شود.

ز مقدار کمی از آن بر روی قسمت داخیل مچ، برریس کنید که این مخلوط خییل گرم نباشد. همیشه قبل از  4.  با ریخ�ت
دادن آن به فرزند خود، خودتان آن را امتحان کنید.

تاریخ انقضا
تاریخ انقضای محصول بر روی بسته آن درج شده است. بسته را باید تا یک ماه پس از باز کردن مرصف کرد.

نگهداری
در دمای اتاق، محیط خشک و به دور از نور خورشید نگهداری شود. همیشه پودر را در بسته بندی اصیل خود 

نگهداری کنید. در درپوش آن فضا�ی برای قرار دادن پیمانه وجود دارد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا نظر؟
ید! Semper AB • تلفن 00 20 020-62 با ما تماس بگ�ی

konsumentkontakt@semper.se 
www.semperbarnmat.se

تحقیق و توسعه از طریق مشورت با متخصصان کودک
ه بلند امگا-DHA( 3( و امگا-6 )ARA( با مشکل مواجه شوند. در نتیجه، در  کودکان خردسال ممکن است در تشکیل مقادیر کا�ز اسید های چرب با زنج�ی

( موجود می باشند. کلیه محصوالت BabySemp 1، این موارد به همراه نوکلئوتید ها و GOS )گاالکتو-الیگوساکاریدها / فی�ب

به فیلم طرز تهیه ما 

)به زبان سوئدی( نگاهی 

بیندازید.

Ju
n

i  
2

0
2

0

شیر خشک نوزادان از زمان تولد


