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در یک مایکروویو: آب رسد 
موجود در شیشه ش�ی کودک را 

ان صحیح  ز ید و م�ی اندازه بگ�ی
پودر را به آن صحیح اضافه 

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  با ریخ�ت
روی قسمت داخیل مچ، برریس کنید 

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

خودتان آن را امتحان کنید.

محصول را به صورت 
تازه آماده و مرصف کنید. 

ه  با�ت مانده آن را ذخ�ی
نکنید.

در قابلمه: مقدار صحیح پودر و آب 
رسد را در یک قابلمه مخلوط کنید و 

آن را تا دمای مناسب گرم کنید.

میزان یک وعده چقدر باید باشد؟
مقادیر این جدول تقری�ب است، زیرا مقدار مرصف کودکان مختلف با هم متفاوت می باشد. کودک شما با توجه به 
ان مرصف خود را تنظیم می کند. در نتیجه، از این جدول باید  ز نیازهای خود، و دریافت غذاهای معمویل خود، م�ی

فقط به عنوان راهنما استفاده شود.

ان وعدهپودرآبتعداد وعده های غذا�ی در روزسن کودک ز م�ی

235 مییل لی�ت7 پیمانه210 مییل لی�ت3-81-6 ماه

200 مییل لی�ت6 پیمانه180 مییل لی�ت1-4
گ

235 مییل لی�ت7 پیمانه210 مییل لی�ت3-1< 8 ماه�

200 مییل لی�ت6 پیمانه180 مییل لی�ت1-3

مصرف
 Allomin 2 / Allomin .همیشه در مورد غذای فرزندتان با یک مرکز مراقبت های بهداش�ت کودکان مشورت کنید

خشک ها�ی هستند که فقط به منظور مکمل رژیم غذا�ی متنوع کودک مورد  Syrnet 2 / Allomin SensiPro 2 ش�ی
ند.  استفاده قرار می گ�ی

Allomin 2/Allomin 2 Syrnet/Allomin2 SensiPro تنها برای کودکان باالی شش ماه مناسب هستند و نباید در طول 
شش ماه اول به عنوان جایگزین ش�ی مادر مرصف شوند.

ز را تجزیه می کند و موجب  ز می باشند. این امر تا حدی پروتئ�ی Allomin Syrnet 2/Allomin SensiPro 2 دارای pH پای�ی
نرم تر شدن آن می شود. این را می توان در Allomin Syrnet 2 / Allomin SensiPro 2 آماده شده مشاهده کرد که 

دارای باف�ت نسبتا منسجم می باشند.

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

مهم: Allomin SensiPro 2 را تا حداک�ث 40 درجه سانتیگراد گرم کنید. درجه حرارت باالتر محیط کشت میکروب ها�ی 
ز وجود دارند. مانند ®Lactobacillus Reuteri Protectis را فعال می کند که در Semper Dråber ن�ی

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 Danmark • تلفن 00 74 60 80 با ما تماس بگ�ی

info@semper.dk 
www.semper.dk

تحقیق و توسعه از طریق مشورت با متخصصان کودک
Allomin 2/Allomin Syrnet 2/Allomin SensiPro 2 حاوی ترکیب دقیقی از چر�ب ش�ی و روغن های گیاهی می باشند. کودکان خردسال 
ه بلند امگا-DHA( 3( و امگا-6 )ARA( با مشکل مواجه شوند. در نتیجه، در کلیه  ممکن است در تشکیل مقادیر کا�ز اسید های چرب با زنج�ی

( موجود می باشند. آهن به درک و رشد شناخ�ت طبیعی  محصوالت Allomin 2، این موارد به همراه نوکلئوتید ها و GOS )گاالکتو-الیگوساکاریدها / فی�ب
وری است، در حایل که ید به رشد طبیعی کمک می کند. در نتیجه،  ز D برای رشد و نمو طبیعی ساختار استخوان �ز در کودکان کمک می کند. ویتام�ی

ز D و ید غ�ز شده  اند. Allomin 2/Allomin Syrnet 2/ Allomin SensiPro 2 با آهن، ویتام�ی

شیر خشک از شش ماهگی

آن را حدود 40 ثانیه با حداک�ث 
ز رس شیشه  توان و بدون گذاش�ت

ش�ی گرم کنید.

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 8.6 مییل لی�ت = 4.7 گرم 
همیشه از پیمانه موجود به عنوان سطح 

ی استفاده کنید.  اندازه گ�ی

به فیلم طرز تهیه ما 

نگاهی بیندازید.

Ju
li 

2
0

2
1


