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Conheça os mais de 30 produtos sem adição de açúcares,
que contêm apenas açúcares naturalmente presentes.

Fórmulas Infantis

Desenvolvidas por especialistas em nutrição infantil
Os especialistas em alimentação infantil (ESPGHAN) recomendam
fórmulas de crescimento dos 12 meses aos 3 anos de idade.

Exclusivo Nutribén innova® 3:
1
ÚNI CO preparado lácteo de 3ª etapa com BPL1 .
Aconselhe-se com um proﬁssional de saúde.
• Enriquecida com iodo: contribui para o normal crescimento das crianças.

Fórmulas Nutribén® 3ª etapa:
• Enriquecidas com ferro: contribui para o desenvolvimento cognitivo
das crianças.
• Enriquecidas com cálcio e vitamina D: necessários para o normal
crescimento e desenvolvimento dos ossos das crianças.
• Enriquecidas com vitaminas A, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacina, Biotina,
Ácido fólico e Ácido pantoténico.
INNOVA 3

Proteínas
Com
Nutrientes

1

CRESCIMENTO
PRO+

LEITE VACA
(GORDO) 2

Aconselhe-se com
um proﬁssional de saúde
Principais benefícios
para crianças

Proteínas

Por 100 ml
1,6 g

1,6 g

3 - 3,5 g

Ferro

Favorece o normal
desenvolvimento cognitivo

1,2 mg

1,2 mg

0,06 mg

Vitamina D

Desenvolvimento ósseo
e dentário

1,4 µg

1,4 µg

0,09 µg

Vitamina A

Contribui para o normal
funcionamento do sistema
imunitário.3

77 µg

77 µg

30 µg

Vitamina C

Contribui para o aumento da
absorção do ferro4 e para
o normal funcionamento
do sistema imunitário.5

7,8 mg

7,7 mg

0,8 - 2,0 mg

1,0 mg

1,0 mg

0,09 mg

8,2 µg

7,4 µg

0,01 µg

118
mOsm/L

120
mOsm/L

223
mOsm/L6

Vitamina E
Vitamina K
Carga Renal
de Solutos

Uma baixa carga renal não
sobrecarrega o rim do bebé

1) BPL1 = Biﬁdobacterium animalis subsp.lactis.
2) Fonte: www.bedca.net - Base de Datos Española de Composición de Alimentos.
3) (EFSA Journal 2013;11(7):3334)
4) (EFSA Journal 2014;12(1):3514)
5) (EFSA Journal 2015;13(11):4298 [9 pp.].)
6) Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999; 134: 11-14.

Papas Nutribén®
• 12 papas Sem Adição de Açúcares 7, adaptadas à etapa
de crescimento de cada bebé!
marca com papas sem óleo de palma, em todas
as variedades.
• Enriquecidas em Vitaminas e Minerais.
• Livres de Trangénicos.
• Produzidas exclusivamente por hidrólise térmica
(um processo natural, sem processos químicos) que permite:
conservar o sabor natural dos cereais; produzir menos
açúcares; obter uma papa que dissolve mais fácil
e rapidamente, evitando a sobredosagem e consequente
sobrealimentação.

Papas
no mercado com BPL1 1. Aconselhe-se com
um proﬁssional de saúde.
• Fonte de ﬁbra.
• Enriquecidas com Cálcio e Ferro.
• Elevada percentagem de cereais (96%): os cereais são
uma importante fonte de energia e por isso são um alimento
básico na alimentação infantil.

Desde os 4 meses

Primeira papa
(300g)

Apta para celíacos.

Controlado pela FACE 8,
que assegura um limite
máximo de glúten de
20 ppm (mg/kg).

ES-131-006

Apta para intolerâncias e alergias

Sem leite • Sem lactose • Sem vestígios de leite

Desde os 6 meses

8 Cereais
(300g)

Papas Nutribén®
• 12 papas Sem Adição de Açúcares 7, adaptadas à etapa
de crescimento de cada bebé!
marca com papas sem óleo de palma, em todas
as variedades.
• Enriquecidas em Vitaminas e Minerais.
• Livres de Trangénicos.
• Produzidas exclusivamente por hidrólise térmica
(um processo natural, sem processos químicos) que permite:
conservar o sabor natural dos cereais; produzir menos
açúcares; obter uma papa que dissolve mais fácil
e rapidamente, evitando a sobredosagem e consequente
sobrealimentação.

P ara adi ciona r bo ns háb it os.

Papas sem Adição
de Açúcares7

Preparar com
Leite

Água

Aptas para
intolerâncias e alergias
Sem lactose • Sem
vestígios de leite

Com

10

Primeira papa
Primeira papa Láctea

4 MESES

Maçã Láctea
Frutas Láctea
Primeira papa sem leite

10

Biberon sem leite

10

Multifrutas sem leite

10

Creme de Arroz sem leite

6 MESES

9

10

8 Cereais
Crescimento Láctea
8 Cereais 4 Frutas Láctea
Crescimento sem leite

7) Contêm apenas açúcares naturalmente presentes.
8) Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que atribui este símbolo de espiga-barrada,
internacionalmente reconhecido, para quem deve seguir uma dieta sem glúten.
9) Deve ser preparada com leite. Em casos de diarreias ou gastroenterites, a papa Creme de arroz é a mais
indicada e deve ser preparada com leite sem lactose ou com água.
10) Em casos de intolerâncias ou alergias, preparar com leite sem lactose.

1

Infusões
Nutribén®
Com plantas medicinais
controladas.

Desde o nascimento

• Sem corantes nem conservantes.
• Sem aromas artiﬁciais e sem glúten.
Aptas para intolerâncias e alergias
Sem leite • Sem lactose • Sem vestígios de leite

Indicadas também para
a reposição hídrica.

Confort

Camomila
e Lúcia-lima

Disponíveis em 150g.
*Para preparar quente ou frio (com água ou leite).

Saquetas

Sonos
Tranquilos

Tília, Erva-cidreira
e Flor de laranjeira

Nutribén®

Sem leite nem vestígios de leite,
em todas as variedades, exceto Fruta&GO!
Banana Morango Iogurte natural.

Boiões e

Nutribén®

• 15 boiões Sem Adição de Açúcares7, adaptados à etapa
de crescimento de cada bebé!
• Ingredientes 100% naturais e nos bioBoiões utilizamos
ingredientes biológicos reconhecidos.
• Sem Óleo de Palma.
• Sem adição de sal, sem corantes
nem conservantes, sem aromas ou especiarias.
• 100% azeite e nos bioBoiões 100% azeite virgem extra.
• Isentos de BPA.
Aptos para intolerâncias e alergias
Sem glúten • Sem ovo • Sem leite • Sem vestígios de leite

Produtos
Produtos

Meses

Fórmulas Infantis
Fórmulas
Infantis

0

2

4

Leite materno
Sem
glúten,
300g

Papas
(Sem leite)

Fruta&GO!
Fruta&GO!

bioBoiões
bioBoiões

(Fruta e Refeição)

12

18

24

30 36
36ou +

A partir dos 6 meses
Informe-se com um proﬁssional de saúde.
Com glúten, 300g

130g

200g ou 250g, Sem adição de açúcares 7

130g

200g ou 250g, Sem adição de açúcares 7

Confort ou Sonos Tranquilos, 150g
Sem adição de açúcares 7

®®
Infusões Alivit
Infusões
Alivit

Sumo de
Sumo
de Maçã
Maçã
100%
100% Fruta
Fruta

10

4 variedades, 90g
Sem adição de açúcares 11

Saqueta de puré de frutas
(Fruta e Refeição)

8

Sem
glúten, Com glúten, 300g, 600g e 750g
+ nova Farinha láctea com frutas
300g
ou 600g

Papas
Papas

(Lácteas e sem leite)

Boiões
Boiões

6

2 x 130ml, Sem adição de açúcares 7

7) Contêm apenas açúcares naturalmente presentes.
11) Contêm apenas açúcares naturalmente presentes. Exceto Fruta&GO! de Pera, Banana, Laranja e Bolacha.

Siga-nos em:
www.nutriben.pt •

/nutribenportugal

09/18

Aviso importante: O leite materno é o melhor alimento para o lactente. Nutribén innova® 2
e Continuação PRO-α não se destinam a substituir o leite materno e não devem ser utilizados como
substitutos do mesmo durante os primeiros 6 meses de vida. São indicados unicamente para bebés
a partir dos 6 meses, como parte uma alimentação diversiﬁcada. A decisão de iniciar a alimentação
complementar deve ser tomada unicamente sob conselho do proﬁssional de saúde competente.
Nutribén innova® 3 e Crescimento PRO+ são ideais para serem utilizados como base de uma
alimentação diversiﬁcada.

