
100%

 φυσικά φρούτα*

100%

 φυσικά φρούτα*

¾ µικρού µήλου
(56%)

1 κοµµάτι αχλάδι
(17,5%)

1⁄3 βερίκοκο
(13,5%)

1⁄3 βερίκοκο
(13,5%)

2 κοµµατάκια
µπανάνα (13%)

Συµπυκνωµένος
χυµός λεµονιού

Βιταµίνη C +

6+ 400g     
(4x100g)
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Χωρίς 
•προσθήκη ζάχαρης**

•συντηρητικά***
•τεχνητά χρώµατα

ή αρώµατα***
•γλουτένη

•*Εµπλουτισµένα
µε Βιταµίνη C

•Ελεύθερο από
αυγό & σόγια

•Ελεύθερο γάλακτος
& λακτόζης

Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από:
Βλέπε στο πάνω µέρος του κουτιού.

Παρασκευάζεται και συσκευάζεται
στην E.E. για τη Numil Hellas Α.Ε.
Παράδροµος 17ο χλµ.
ΕΟ Αθηνών - Λαµίας & Καλαµάτας 2
Τ.Κ. 14564 Ν. Κηφισιά
Τηλ. +30 210 6248500

ΚΟΚΤΕïΛ ΦΡΟΥΤΩΝ
Έτοιµο προς κατανάλωση

Βρεφικός πολτός 4 φρούτων
Συστατικά ανά κυπελλάκι

Στη Nutricia, µε 
παρουσία πάνω από 85 
χρόνια στην Ελλάδα, 
είµαστε αφοσιωµένοι 
στο να βοηθήσουµε τα 
βρέφη να αγαπήσουν 
τον κόσµο της γεύσης 
και της ποιοτικής 
διατροφής.Tips γιατηµαµά

Γνωρίζατε ότι… 
τα παιδιά που µαθαίνουν να απολαµβάνουν τα 

φρούτα από µικρή ηλικία έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
ακολουθήσουν µια πιο υγιεινή διατροφή στο µέλλον;

• Το προϊόν µπορεί να σερβιριστεί σε θερµοκρασία 
δωµατίου ή δροσερό από το ψυγείο

• Φυλάσσεται το προϊόν σε µέρος ξηρό και δροσερό 
(<25°C)

• Αφού ανοιχθεί το προϊόν, διατηρείται στο ψυγείο 
για 12 ώρες

• Εάν το αλουµινένιο καπάκι είναι κατεστραµµένο, 
µην χρησιµοποιήσετε το προϊόν

• Μην τοποθετείτε το προϊόν σε φούρνο 
µικροκυµάτων

• Το προϊόν είναι συσκευασµένο
   σε αδρανή ατµόσφαιρα.

Σηµαντική σηµείωση  Το µητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το 
βρέφος. Συµβουλευτείτε τον παιδίατρό σας σε περίπτωση που θέλετε να 
εισάγετε άλλη βρεφική τροφή πριν τους 6 µήνες.

Σηµαντικές υποδείξεις

To Nutricia Frutapura βοηθά το παιδί σας να εξερευνήσει νέες 
γεύσεις & να αρχίσει να αγαπά τα φρούτα από µικρή ηλικία. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

*Ποσοστό κάλυψης Συνιστώµενης Ηµερήσιας Πρόσληψης
  ανά 100γρ. έτοιµου γεύµατος.

Ενέργεια kJ/kcal 226/54 
Λίπη g 0,2 
Υδατάνθρακες  g 11,5 
  εκ των οποίων σάκχαρα g 9,9 
Πρωτεΐνη g 0,5 
Aλάτι g 0,01 
Βιταµίνες
  Βιταµίνη C mg >14,3 57%
Mέταλλα
  Νάτριο mg 2,4  

Mέση Ανάλυση Aνά 100g %ΔΤΑ
2
 

Nutricia Club Greece
live chat

club@nutricia.gr

careline 800 11 68800 

Eπικοινωνήστε
με τις Ειδικούς

της Nutricia

Οι Ειδικοί της Nutricia βρίσκονται εδώ 
για να σας στηρίξουν και να σας 
δώσουν απαντήσεις για να νιώσετε 
ήρεµη και σίγουρη. Επικοινωνήστε 
µαζί τους και γίνετε µέλος του 
Nutricia Club πραγµατοποιώντας 
την εγγραφή σας στο 

Nutricia Club Greece
www.nutricia.gr

   **Περιέχει φυσικά σάκχαρα
*** Όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία

  X PI   YNTHPHTIKA
***
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DSN expects that this PDF 
will be checked completely 
regarding all text, lay-out, 
cutter, product code and bar-
code. If no correction is com-
municated about any of 
these items, DSN will consi-
der this as being approved 
for further processing and 
ultimately printing. Due to li-
mitations of digital proofing
this PDF cannot be seen as a 
final printing result.

Questions? We are at your 
service.

For strong results visit
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