Bé : S?a Meiji ( T? 0 - 1 Tu?i ) 800g Nh?t B?n

S?a Meiji ( T? 0 - 1 Tu?i ) 800g Nh?t B?n

Mã s?n ph?m: 4902705116542 Xu?t x?: Nh?t B?n Th??ng hi?u: Meiji

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá
Variant price modifier:
Giá g?c:
Giá ???c gi?m:
Giá bán: 630,000?
S? ti?n thu?:

Ask a question about this product

Miêu t? s?n ph?m
Mã s?n ph?m: 4902705116542
Xu?t x?: Nh?t B?n
Th??ng hi?u: Meiji
?óng gói: 800g/H?p

- S?a Meiji ( 0 - 1 Tu?i ) Nh?t B?n là s?n ph?m s?a công th?c ???c nhi?u m? l?a ch?n khi m?i sinh b? thi?u s?a cho con bú. S?a Meiji s? 0 là
s?n ph?m ???c s?n xu?t cho th? tr??ng n?i ??a Nh?t B?n, có v? g?n gi?ng s?a m? nên khi cho con u?ng s?a này, bé s? không vì mùi v? khác mà
b? ti.

S?a Meiji Nh?t s? 0 ???c nghiên c?u theo công th?c ??c bi?t dành cho bé trong ?? tu?i s? sinh t? 0 ??n 12 tháng giúp con phát tri?n t?t nh?t c?
th? ch?t và trí tu?.
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Thành ph?n dinh d??ng trong S?a Meiji (0 - 1 Tu?i) Nh?t B?n:
- S?a Meiji có thành ph?n dinh d??ng d?a trên nghiên c?u “Dinh d??ng và phát
tri?n c?a tr? nh?” và “Thành ph?n s?a m?”. Do v?y, s?a Meiji s? 0 có thành ph?n
t??ng ??i gi?ng s?a m? bao g?m Nucleotides, protein, fructooligosaccharides,
taurine, s?a có v? nh?t, th?m giúp bé thích thú ??ng th?i tiêu hóa t?t h?n.
- S?a có b? sung DHA, ARA r?t t?t cho s? hình thành t? bào não b? c?ng nh? kh?
n?ng t? duy c?a bé; cung c?p các lo?i khoáng ch?t và vitamin nh? Vitamin A, D,
B1, B12, k?m, s?t, canxi, magie…theo m?t t? l? cân b?ng ??m b?o cung c?p nh?ng
ch?t c?n thi?t cho bé phát tri?n toàn di?n.
- Ngoài ra s?a t?ng c??ng các ch?t nh? Omega 3, Omega 6, Taurine, Choline giúp
c? th? bé kh?e m?nh.
- S?a Meiji là ngu?n dinh d??ng ??y ?? và thi?t y?u, cho bé s? phát tri?n t? nhiên
phù h?p v?i t?ng giai ?o?n. S?a meiji s? 0 v?i d??ng ch?t axit arachidonic (ARA) có
trong s?a m? quan tr?ng cho s? t?ng tr??ng và phát tri?n c?a em bé.T?t c? các
s?n ph?m s?a b?t Meiji ??u ??t tiêu chu?n ch?t l??ng và an toàn, không ch?a hóa
ch?t
Axit arachidonic (ARA) gì?
- Các acid arachidonic (ARA) là m?t axit béo trong nhi?u não b? và võng m?c.
- axit arachidonic (ARA) và DHA quan tr?ng cho s? t?ng tr??ng và phát tri?n c?a
em bé, ?ã ???c ch?ng minh trong nhi?u nghiên c?u, axit arachidonic ?ã ???c khoa
h?c cho vi?c nghiên c?u m? r?ng , cho vào s?a b?t. D?a trên nghiên c?u v? s?a
m?, Meiji pha tr?n arachidonic (ARA) và DHA v?i hàm l??ng c?a s?a m?.
Công d?ng c?a s?a Meji ( 0 – 1 Tu?i ) Nh?t B?n:

Cung c?p ngu?n dinh d??ng và n?ng l??ng
- S?a Meiji s? 0 – 1 dành cho tr? d??i 12 tháng tu?i, cung c?p ??y ?? các d??ng
ch?t c?n thi?t cho s? phát tri?n c?a bé ? giai ?o?n này bao g?m vitamin (A, C, D,
E, K, nhóm B,…) và khoáng ch?t giúp bé có ??y ?? dinh d??ng và phát tri?n m?t
cách toàn di?n, bé s? có ???c ngu?n n?ng l??ng tràn ??y.
- ??c bi?t cung c?p s?t, canxi cùng vitamin D, C c?n thi?t cho vi?c phát tri?n khung
x??ng v?ng ch?c, ??ng th?i giúp tr? h?p thu t?t.
- S?a Meiji cân b?ng các lo?i vitamin c?n thi?t c?ng nh? t? l? thành ph?n c?a các
d??ng ch?t d?a trên nghiên c?u “Dinh d??ng và phát tri?n c?a tr? nh?” do ?ó b?n
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hoàn toàn yên tâm s? d?ng lo?i s?a này cho bé c?a mình.
T?ng c??ng h? mi?n d?ch
- Meiji s? 0 h? tr? t?ng c??ng ?? kháng cho bé nh? vi?c b? sung nhi?u lo?i
Nucleotide c?ng thêm các ch?t ch?ng oxy hóa nh?: vitamin C, vitamin E, s?t,
k?m,… giúp c? th? non n?t c?a bé có kh? n?ng mi?n d?ch t?t h?n ??i v?i các lo?i vi
khu?n t? môi tr??ng xung quanh.
- Giúp phát tri?n não b?, t? duy cho bé.
- ??c bi?t b? sung DHA (100mg/100g) và ARA (67mg/100g) cùng s? h? tr? c?a
Taurine, Acid Follic, vi ch?t s?t, k?m, Meiji s? giúp não b?, h? th?n kinh và th? giác
c?a bé phát tri?n ngay t? giai ?o?n này.
Giúp h? tiêu hóa kh?e m?nh
- Tiêu hóa góp ph?n quan tr?ng trong s? phát tri?n toàn di?n c?a tr?, nh? có h?
thông x? hòa tan FOS cùng anpha-lactabulmin có trong s?a Meiji t?o nên ??c tính
“mát” c?a s?a, giúp tr? h?p thu dinh d??ng m?t cách t?i ?a và t? nhiên, ??ng th?i
cho m?t h? tiêu hóa kh?e m?nh khi?n tr? ?n ngon mi?ng h?n, nhanh chóng t?ng
cân mà không gây hi?n t??ng táo bón th??ng th?y ? nhi?u tr? khi u?ng s?a công
th?c.

H??ng d?n pha s?a Meiji (0 - 1 Tu?i ) n?i ??a Nh?t:
B??c 1: V? sinh tay và d?ng c? pha s?a cho bé tr??c khi pha.
B??c 2: S?a c?n ???c pha ? nhi?t ?? n??c phù h?p. Cách pha nh? sau: pha 20 ml
n??c pha 1 thìa g?t 2,7 gam b?t s?a Meiji s? 0. Nên l?y 1 l??ng n??c ?m (70 ??
C)= 2/3 l??ng s?a c?n pha sau ?ó cho b?t s?a vào l?c tan, ti?p theo cho n??c sôi
?? ngu?i vào ?? ??t ?? l??ng s?a c?n pha, l?c ti?p l?n n?a cho tan h?t b?t s?a, và
?? ngu?i ??t 38-40 ?? C m?i cho bé u?ng.
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B??c 3: Pha ?úng t? l? (S? thìa s?a Meiji s? 0 và ml n??c) theo ?? tu?i c?a tr? nh?
trong b?ng d??i ?ây. M? nên pha ?úng theo t? l?, không nên pha ??c s? h?i th?n
c?a bé vì ph?i làm vi?c quá nhi?u, còn n?u pha loãng thì s? không ??y ?? ch?t dinh
d??ng c?n thi?t cho bé.

Cách b?o qu?n s?a b?t Meiji ( 0 - 1 Tu?i 0 n?i ??a Nh?t :
- ?? s?a b?t ? n?i khô, thoáng mát.
- Luôn ??y n?p h?p s?a Meiji s? 0 th?t ch?t ?? tránh s?a b? ?m ho?c l?n nh?ng y?u
t? gây b?nh t? môi tr??ng

- S? d?ng trong vòng m?t tháng sau khi m? n?p.
? ?âu?
Mua S?a Meiji ( T? 0 - 1 Tu?i ) 800g Nh?t B?n
1. ??t mua Online b?ng nút “Thêm Vào Gi? Hàng” trên trang chi ti?t s?n ph?m
2. Liên h? ??t hàng qua fanpage http://www.facebook.com/hadarikijapan
3. G?i ?i?n ??t hàng qua s? 0902.18.67.18
4. ??n mua tr?c ti?p theo ??a ch? 413 Tr?ng N? V??ng, ?à N?ng

Nh?n xét
Ch?a có ?ánh giá s?n ph?m này.
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