
شێوازی ئامادەکردن

دەبێ رێژەکەی چەند بێت؟خشتەی رێژەی بەکاربردن

لە مایکرۆوەیڤدا: ئاوپێوانە 
بکە، بیکە ناو شووشەکەوە 

و چەند کەوچکێک 
پودر بەو رێژەیەی کە 

دیاریکراوە، زیادی بکە بە 
شووشەی شیرەکە.

شووشەی شیرەکە 
ببەستە و رایوەشێنە 

تاکوو پوودرەکە 
تێکەڵ بێت.

بۆ نزیکەی 40 چرکە شووشەکە بە 
بێ سەر و نووکی شووشەی شیرەکە 

گەرم بکە.

پێش ئەوەی کە شووشەکە 
بدەیتە منداڵەکەت دڵنیا 

ببەوە کە شیرەکە لە 
رادەبەدەر گەرم نیە.

شیرەکە کاتێ دەدەیتە 
منداڵەکە با بە تازەیی 

ئامادە کرابێت. ئەوی کە 
ماوەتەوە پاشەکەوتی مەکە.

لە تیانەدا: رێژەیەکی گونجاوی پودر 
و ئاوی سارد لە تیانەیەکدا بشێوێنە و 
گەرمی بکە تاکوو بگاتە پلەی گەرمای 

لەبەرچاوگیراو بۆ شیردانن. 
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میلی لیرت 9.2

رێژەی ئامادەکراو پودر  ئاو 
65 میلی لیرت 2 کەوچک  60 میلی لیرت 

100 میلی لیرت 3 کەوچک  90 میلی لیرت 
135 میلی لیرت 4 کەوچک  120 میلی لیرت 
165 میلی لیرت 5 کەوچک  150 میلی لیرت 
200 میلی لیرت 6 کەوچک  180 میلی لیرت 
235 میلی لیرت 7 کەوچک  210 میلی لیرت 
265 میلی لیرت 8 کەوچک  240 میلی لیرت 

ئەو پێوانەیەی بەکاربهێنە کە لەگەڵ 

بەرهەمەکەدا پێشکەش کراوە!

بەکارهێنانی رێژەی درووستی 
پودر بە ئاو گرینگە. بەکارهێنانی 

لەڕادەبەدەری پودر دەتوانێ ببێتە 
هۆی قەبزی. گەر رێژەی پودرەکە 

زۆر کەم بێت، منداڵەکەت بە رێژەی 
پێویست 

وزە و مادەی غەزایی وەرناگرێت.

رێژەی ئامادەکراو  پودر  ئاو  ژەمە خواردنەکان لە رۆژدا  تەمەنی منداڵ  

235 میلی لیرت 7 کەوچک  210 میلی لیرت   3-1 6-8 مانگ 

200 میلی لیرت 6 کەوچک  180 میلی لیرت   4-1  

235 میلی لیرت 7 کەوچک  210 میلی لیرت   3-1 <8 مانگ 

200 میلی لیرت 6 کەوچک  180 میلی لیرت   3-1  

رێژەی خواردنی پێویست لە منداڵێکەوە بۆ منداڵێکی تر جیاوازە. بەو پێیە 
رێژەی خواردنی تەواوکەری پێویستی منداڵەکەی تۆش جیاواز دەبێت. بەو 

پێیە خشتەی سەرەوە تەنیا وەکوو رێنموونییەک کارایی هەیە.

بەکار بردن

 Barnavårdscentralen هەمیشە سەبارەت بە خواردنی منداڵەکەت لەگەڵ
دا راوێژ بکە. Allomin 2/Allomin Syrnet 2 خواردنێکی تەواوکەرە و تەنیا 

وەکوو خواردنێکی زیادە لە نێوان خواردنە جۆراوجۆرەکانی منداڵەکەتدا 
بەکار دەبرێت. Allomin 2/Allomin Syrnet 2 تەنیا بۆ مندااڵنی سەرووی 
6 مانگ گونجاوە. Allomin 2/Allomin Syrnet 2 وەکوو جێگرەوەیەک بۆ 

شیری دایک لە ماوەی 6 مانگی یەکەمی ژیانی منداڵەکەتدا بە کار نابرێت.
Allomin Syrnet 2 بووە بە رسکە؛ لە ئاکامدا پرۆتئین تا رادەیەک تواوە و 

نەرمرت بووە.  تۆ دەتوانی ئەم کارە لەAllomin Syrnet 2دا، کە کەمێک تۆخ 
تۆخ بووە، ببینیت. 

سەیری فیلمی ئامادەکردنەکەی ئێمە بکە!

لێکۆڵینە و پێشکەوتن بە راوێژکردن لەگەڵ پزیشکانی مندااڵندا

Allomin 2/Allomin Syrnet 2 هەڵگری تێکەڵەیەکە لە چەوری و رۆن گیایی کە بە وردی هەڵبژێردراوە 
و ئێمە ناوی لێدەنێین Lipilact. ئەم تێکەڵە هەڵگری ترشییە چەورە پڕنەبووەکانە بە زنجیرەی بڵندەوە، 

و هەروەها چەند مادەیەک لە ناوپەنچکی خڕۆکەی چەوری شیری )MFGM( دا دەدۆزرێنەوە وکوو 
فسفۆلیپیدەکان، گانگلیۆسیدەکان و گلتکۆپرۆتۆئینەکان. رەنگە مندااڵنی کەم تەمەن لە درووست کردنی ترشییە 

چەورییەکانی ئۆمێگا 6 ی پڕنەکراوە بە زنجیرەی بڵندی)ARA( بە رێژەی پێویست، کێشەیان هەبێت. هەر 
بەو هۆیەوە یەم ترشییە چەورییە لە Allomin 2/Allomin Syrnet 2 گونجێندراوە. ئاسن یارمەتی گەشەی 
رسووشتی هزر و تێگەیشتنی مندااڵن دەدات. ڤیتامین دی بۆ گەشەی رسووشتی ئێسکەکان پێویستە، و یۆد 

یارمەتی گەشەی رسووشتی منداڵ دەدات. بەو پێیە Allomin 2/Allomin Syrnet 2 بە ئاسن، ڤیتامین دی، و 
یۆد دەوڵەمەند کراوە، GOS )گاالكتۆئێليگوساكاريد/فیرب( لەخۆ دەگرێت.

ئۆمێگا6
GOS
ئاسن

ڤیتامین دی
یۆد

تەواوکەری خۆراکی  لە 6 مانگییەوە

Allomin 2
Allomin Syrnet 2

باشرتە وایە پێش بەکارهێنان

هەڵگرتن

ئایا پرسیار یان بۆچوونێکت هەیە؟

سەرووی بەسەکە بخوێنیتەوە. بەسە کراوەکان 
دەبێ لە ماوەی 1 مانگدا بەکار بهێرنێت.

لە شوێنێکی تاریک و وشکدا و لە پلەی گەرمای 
رسووشتی ژووردا هەڵبیگرێت.

 تکایە پەیوەندیامن پێوە بکە!
Semper Danmark, info@semper.dk

تەلەفۆن: 7400 8060 
www.semper.dk


