
طريقة التحضير 
راجع العلبة أو العبوة لالطالع عىل دليل خاص بوجبات التغذية ومعلومات عن الرتكيبة.

 S-26 GOLD® NEWBORN

سّن الطفل
وجبات 

التغذية يف 
اليوم

ماء مغيل 
معتدل الربودة 

)ملل(

مالعق مستوية 
من البودرة

حجم وجبة 
التغذية )ملل( 

760160-9من الوالدة إىل أسبوعني

61202120أسبوعان إىل 3 شهور

351803180 - 6 شهور

41803180-5فوق 6 شهور

اتبع تعليامت »كيفية التحضري« املوجودة عىل العبوة.   •
هذا دليل فقط، قد يحتاج طفلك إىل كمية أكرب أو أصغر مام هو ُمشار إليه.    •

•   أفضل طريقة هي تحضري بودرة حليب األطفال قبل وجبة التغذية مبارشة، وإال فيجب تخزين حليب األطفال بعد 
تحضريه يف الرباد واستعامله خالل 24 ساعة. 

يجب التخّلص من أية كمية من الحليب تبقى يف قنينة اإلرضاع بعد الوجبة.      •
 •   مع منّو طفلك، راجع أخصايئ الرعاية الصحية بخصوص االنتقال من الخطوة 1 إىل الخطوة 2 من حليب 

بودرة األطفال. 

يتعنّي تقديم مأكوالت جامدة للطفل عند بلوغه 6 شهور.   •

علبة بودرة 900 غ
عبوة سائل 

200 ملل
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 احرص دامئاً عىل غسل وتنشيف اليدين قبل تحضري حليب 
بودرة األطفال.

اغسل القناين وحلامت اإلرضاع والسدادات واألكواب والسكني. 

بعد غسل األغراض، يجب تعقيمها بغليها لخمس دقائق. حافظ عىل 
القناين مغطاة لحني استعاملها. 

دقائق5 

كيفية التحضير
راجع العلبة أو العبوة لالطالع عىل دليل خاص بوجبات التغذية ومعلومات عن الرتكيبة.

اغِل ماء رشب عذب لخمس 
دقائق ثم اتركه ليربد. 

 خّض عبوة السائل 
 S-26 GOLD® NEWBORN 

جيداً قبل فتحها.

د يف  اسكب املاء املغيل املبرترَ
القنينة.

قم بقص أو مزق الفوهة 
مبقص نظيف.

 امأل امللعقة امُلرفقة ببودرة 
 S-26 GOLD® NEWBORN

وازل الفائض عنها بسكني 
معّقمة. أضف دامئاً ملعقة 

واحدة )8,6 غ( من البودرة 
لكل 60 ملل من املاء. 

اسكب الكمية املطلوبة يف 
القنينة أو القناين ثم أغلقها. 
تخّلص من أية كمية متبقية 
يف العبوة. ويجب التخّلص 

من أية كمية متبّقية يف 
قنينة اإلرضاع بعد الوجبة.

أغلق قنينة اإلرضاع ثم خضها. 
افحص حرارة الحليب بسكب 

قطرات عىل معصمك قبل وجبة 
التغذية. ويجب التخلص من أية 

كمية من الحليب تبقى يف القنينة 
أو الكوب بعد وجبة التغذية.  
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•  حّض كل قنينة بشكل إفرادي.

•   أفضل طريقة هي تحضري بودرة األطفال قبل وجبة 
التغذية مبارشة، وإال فيجب تخزين حليب األطفال بعد 

تحضريه يف الرباد واستعامله خالل 24 ساعة.  

عبوة سائل 200 ملل من S-26 GOLD® NEWBORNS-26 GOLD® NEWBORNعلبة بودرة 900 غ من
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