
DOZAJ

Su miktarıyla ilişkili olarak doğru toz miktarını kullanmak önemlidir. Çok fazla 
toz kabızlığa neden olabilir. Çok az toz çocuğunuzun yetersiz enerji almasına ve 
beslenmesine yol açabilir.

Su Toz Porsiyon miktarı

60 ml 2 ölçü 65 ml

90 ml 3 ölçü 100 ml

120 ml 4 ölçü 135 ml

150 ml 5 ölçü 165 ml

180 ml 6 ölçü 200 ml

210 ml 7 ölçü 235 ml

240 ml 8 ölçü 265 ml

Kaşık boyutu 8 ml = 4,3 g. 
Her zaman seviye ölçüleri 
olan bir kaşık kullanın. 

BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 SensiPro
HAZIRLAMA

1 2 3 4 5 6 7 8

BabySemp 1’i/
BabySemp 1 Lemolac’ı/
BabySemp 1 SensiPro’yu 
hazırlamadan önce her 
zaman ellerinizi yıkayın.

Emzi�in, �i�enin 
ve yassı kabın 
temiz oldu�undan 
emin olun.

So�uk suyu 
kaynatın. Yenilebilir 
sıcaklı�a (yakla�ık 
40 °C) gelene kadar 
so�umaya bırakın.

Biberondaki 
suyu ölçün.

Biberona do�ru 
 miktarda toz ekleyin. 
Her zaman seviye 
ölçülerini kullanmayı 
unutmayın.

Biberonu kapatın ve 
toz çözünene kadar 
sallayın/karı�tırın.

Bile�inizin iç kısmına az 
miktarda damlatarak karı�ımın 
çok sıcak olup olmadı�ını 
kontrol edin. Çocu�unuza ver-
meden önce karı�ımın tadına 
bakın. Çocu�unuzu beslerken 
her zaman kollarınıza alın.

BabySemp’i hazırla-
dıktan hemen sonra 
verin. Artakalan 
kısım saklanamaz.

BİR PORSİYON NE BÜYÜKLÜKTEDİR?

Her çocuk farklı miktar tükettiğinden aşağıdaki miktarlar yaklaşık değerdedir. 
Emzirmede olduğu gibi çocuklarına formül veren ebeveynler çocuklarının, ne 
kadar ve ne sıklıkta tüketmek istediklerini kontrol etmelerine izin vermelidir. Ço-
cuğunuz kendi ihtiyacına göre aldığı miktarı düzenleyecektir. Bu nedenle, tablo 
yalnızca bir kılavuz olarak kullanılmalıdır.

Çocuğun yaşı Öğün başı miktar Günlük öğün sayısı Günlük miktar

0–1 ay 80–150 ml 5–6 400–700 ml

1–2 ay 100–160 ml 5 600–800 ml

2–4 ay 140–200 ml 5 700–1000 ml

4–6 ay 140–250 ml 4–5 700–1200 ml

KULLANIM

Çocuğunuzun mamasıyla ilgili her zaman bir çocuk sağlığı merkezine danışın. 
BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro, çocukların altı aya 
kadarki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için bir çocuk sağlığı merkezinin veya 
çocuk doktorunun tavsiyelerine uygun olarak ek gıda veya anne sütüne ikame 
olarak kullanılır. 

BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro düşük pH değerine sahiptir. Bu, pro-
teini kısmen parçalara ayırır ve daha yumuşak hale getirir. Bu durum, hazırlandıktan 
sonra hafi f derecede kümelenmiş yoğunluğa sahip BabySemp 1 Lemolac’ta/
BabySemp 1 SensiPro’da görülebilir.

En iyi kalite için bebek formülü, hazırlandıktan hemen sonra verilmeli ve bir saat 
içinde kullanılmalıdır. 

Önemli: BabySemp 1 SensiPro’yu karıştırmadan önce suyun 40 Santigrat 
 dereceye kadar soğuduğundan emin olun. Daha yüksek sıcaklıklar, Semper 
Magdroppar’da olduğu gibi Lactobacillus Reuteri Protectis® aktif bakteri kültürü-
nün etkisini zayıfl atır.

İPUCU! HIZLI HAZIRLAMA

1. Soğuk suyu kaynatın.

2.  Biberondaki sıcak suyun yarısını ölçün ve doğru miktara gelene kadar  önceden 
kaynatılmış soğuk su ekleyin. Biberona doğru miktarda toz  ekleyin. Her zaman 
seviye ölçülerini kullanmayı unutmayın.

3. Biberonu sıkı bir şekilde kapatın ve toz çözünene kadar sallayın.

4.  Bileğinizin iç kısmına az miktarda damlatarak karışımın çok sıcak olup olmadığını 
kontrol edin. Çocuğunuza vermeden önce her zaman karışımın tadına bakın.

SON KULLANIM

Son kullanım tarihi paketin üzerinde yer almaktadır. Açılmış bir paket, bir ay 
içerisinde tüketilmelidir.

SAKLAMA

Normal oda sıcaklığında, kuru ve ışıksız bir ortamda saklayın. Tozu her zaman 
orijinal ambalajında saklayın. Kaşık için kapakta akıllı saklama yeri mevcuttur.

SORULAR VEYA YORUMLAR?

Bizi arayın! Semper AB • Tel. 020-62 20 00

konsumentkontakt@semper.se
www.semperbarnmat.se

Çocuk doktorlarına danışarak araştırma ve geliştirme
Küçük çocuklar kendi başlarına, yeterli miktarda uzun zincirli yağ asitleri omega-3 (DHA) ve 
 omega-6 (ARA) üretmekte zorlanabilir. Bu nedenle bu asitler, nükleotit ve GOS (galakto- 
oligosakkarit/lif) ile birlikte tüm BabySemp 1 ürünlerinde bulunur.

Hazırlama video-
muza bakabilirsiniz 
(İsveççe).
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Doğumdan itibaren bebek formülü


