
DOZARE
Este important să dozați corect cantitatea de lapte praf în raport cu cantitatea 
de apă. O cantitate prea mare de lapte praf poate cauza constipație. O cantitate 
prea mică de praf înseamnă că copilul nu primește energie și hrană îndeajuns.

Apă Praf Porție

60 ml 2 măsuri 65 ml

90 ml 3 măsuri 100 ml

120 ml 4 măsuri 135 ml

150 ml 5 măsuri 165 ml

180 ml 6 măsuri 200 ml

210 ml 7 măsuri 235 ml

240 ml 8 măsuri 265 ml

Cantitate măsură de dozaj 8 ml 
= 4,3 g. Folosiți întotdeauna 
măsura de dozaj însoțitoare. 

BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 SensiPro
PREGĂTIRE

1 2 3 4 5 6 7 8

Spălați-vă întotdeauna 
pe mâini înainte de a 
pregăti BabySemp 1/
BabySemp 1 Lemolac/
BabySemp 1 SensiPro.

Aveți grijă ca 
suzeta, sticla și 
recipientul să fi e 
curate.

Fierbeți apă rece. 
Lăsați-o să se răcească 
la temperatura de 
alimentație (cca. 40 °C)

Măsurați apa 
în biberon.

Adăugați cantitatea 
corectă de lapte 
praf în sticlă. Țineți 
minte că trebuie să 
utilizați întotdeauna 
o măsură rasă.

Închideți sticla și 
agitați/amestecați 
până când praful s-a 
dizolvat.

Pentru a vă asigura că amestecul nu 
este prea cald, turnați o cantitate 
mică pe partea interioară a încheie-
turii mâinii. Gustați dumneavoastră 
însăși/însuși înainte de a-i da copilului 
dumneavoastră. Țineți-vă întotdeauna 
copilul în brațe în timpul hrănirii.

Serviți BabySemp 
proaspăt pregătit. 
Resturile nu pot fi  
păstrate pentru mai 
târziu.

CÂT DE MARI SUNT PORȚIILE?
Cantitățile care sunt indicate mai jos sunt aproximative, întrucât nu toți copiii 
mănâncă la fel de mult. La fel ca în cazul alăptării copiilor, părinții care dau 
copilului înlocuitor ar trebui să îl lase pe acesta să aleagă cât de mult și cât de des 
vrea să mănânce. Copilul reglează singur cantitatea sa de mâncare după nevoie. 
De aceea, tabelul servește doar ca punct de reper.

Vârsta copilului Cantitate/masă Număr de mese/zi Cantitate/zi

0–1 luni 80–150 ml 5–6 400–700 ml

1–2 luni 100–160 ml 5 600–800 ml

2–4 luni 140–200 ml 5 700–1000 ml

4–6 luni 140–250 ml 4–5 700–1200 ml

UTILIZARE
Sfătuiți-vă întotdeauna cu Dispensarul de pediatrie cu privire la mâncarea 
copilului. BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro se folosesc 
ca complement la sau ca înlocuitor pentru laptele matern conform recomandă-
rilor de la Dispensarul de pediatrie sau de la medicul pediatru și acoperă 
necesarul de nutriție pentru copii cu vârsta până la șase luni. 

BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro au un pH scăzut. Prin urmare proteina 
se descompune parțial și devine mai moale. Acest lucru se poate vedea prin faptul 
că BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro preparat este puțin concentrat.

Pentru cea mai bună calitate, formula de înlocuitor de lapte matern trebuie 
servită proaspăt preparată și utilizată în interval de o oră. 

Important: Asigurați-vă că apa s-a răcit la 40 de grade Celsius înainte de a 
amesteca BabySemp 1 SensiPro. Temperaturile mai ridicate reduc efectul 
culturilor bacteriene active, Lactobacillus Reuteri Protectis®, la fel ca în cazul 
produsului Semper Magdroppar.

INDICAȚIE! TEMPERATURĂ DE ALIMENTAȚIE RAPIDĂ
1. Fierbeți apă rece.

2.  Măsurați jumătate din apa caldă și adăugați-o în biberon; completați cu apă 
fi artă și răcită la frigider până se ajunge la cantitatea totală corectă. Adăugați 
cantitatea corectă de lapte praf în sticlă. Țineți minte că trebuie să utilizați 
întotdeauna o măsură rasă.

3. Închideți bine sticla și agitați până când s-a dizolvat praful.

4.  Pentru a vă asigura că amestecul nu este prea cald, turnați o cantitate mică pe 
partea interioară a încheieturii mâinii. Gustați dumneavoastră însăși/însuși 
înainte de a-i da copilului dumneavoastră.

DATA DE VALABILITATE
Data de valabilitate se afl ă pe partea superioară a pachetului. Un ambalaj deschis 
ar trebui consumat în decurs de o lună.

DEPOZITARE
În mediu uscat, la întuneric și la temperatura camerei. Păstrați întotdeauna 
laptele praf în ambalajul original. Există un spațiu special pentru depozitarea 
măsurii de dozaj în capac.

AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

Vă rugăm să ne sunați! Semper AB • Tel. 020-62 20 00

konsumentkontakt@semper.se
www.semperbarnmat.se

Cercetare și dezvoltare cu consultarea medicului pediatru
Copiii mici au difi cultăți de a forma singuri acizii grași cu lanț lung omega-3 (DHA) și omega-6 (ARA) 
în cantitate sufi cientă. De aceea, aceștia intră în compoziția tuturor produselor BabySemp 1 alături 
de nucleotide și GOS (galacto-oligozaharide/fi bre).

Vezi fi lmul nostru 
de preparare (în 
limba suedeză). Ju
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Formulă înlocuitor de lapte matern de la naștere


