
Οδηγός Διατροφής

Δείτε στο κουτί ή στη συσκευασία το συγκεκριμένο οδηγό διατροφής και πληροφορίες για τη φόρμουλα.

S-26 GOLD® NEWBORN  

ΣΚΟΝΗ κουτί  
900 γρ.

ΥΓΡΟ  
πακέτο 
200mL

ΗΛΙΚΙΑ ΜΩΡΟΥ
ΜΕΡΙΔΕΣ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΒΡΑΣΜΕΝΟ 

ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΚΡΥΩΣΕΙ (mL)

ΚΟΦΤΕΣ 

ΜΕΖΟΥΡΕΣ 

ΣΚΟΝΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΡΙΔΑΣ (mL)

0 - 2 εβδομάδων 7 - 9 60 1 60

2 εβδομάδων - 3 μηνών 6 120 2 120

3 - 6 μηνών 5 180 3 180

Άνω των 6 μηνών 4 - 5 180 3 180

• Ακολουθήστε τις οδηγίες ‘Τρόπος Προετοιμασίας’ στο πακέτο.
• Αυτός είναι μόνο οδηγός. Το μωρό σας μπορεί να χρειάζεται περισσότερο ή λιγότερο απ’ όσο 

αναγράφεται.
• Ιδανικά, το γάλα θα πρέπει να παρασκευάζεται ακριβώς πριν το τάισμα. Διαφορετικά, 

διατηρήστε το προπαρασκευασμένο γάλα στο ψυγείο και χρησιμοποιήστε το μέσα σε 24 ώρες.
• Το γάλα που έχει απομείνει στο μπιμπερό μετά το τάισμα πρέπει να το πετάτε.
• Καθώς μεγαλώνει το μωρό σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τη νοσοκόμα σχετικά με την 

αλλαγή από τη φόρμουλα Στάδιο 1 στη φόρμουλα Στάδιο 2.
• Θα πρέπει να προσφέρετε στερεά τροφή στο μωρό σας από τους 6 μήνες.
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Τρόπος Προετοιμασίας
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Βάλτε την απαιτούμενη ποσότητα 

στο μπιμπερό και μετά βάλτε το 

καπάκι. Πετάξτε την οποιαδήποτε 

ποσότητα που έχει απομείνει από το 

πακέτο. Το γάλα που έχει απομείνει 

στο μπιμπερό μετά το τάισμα πρέπει 

να το πετάτε.

Κόψτε με καθαρό ψαλίδι 
ή σκίστε τη λωρίδα 
ανοίγματος.

Αφού κρυώσει, βάλτε το 
βρασμένο νερό στο μπιμπερό.

Γεμίστε τη μεζούρα που εσωκλείεται 
στο κουτί με σκόνη S-26 GOLD® 
NEWBORN και ισιώστε με το 
αποστειρωμένο μαχαίρι. Πάντοτε να 
βάζετε 1 μεζούρα (8,6 γρ.) σκόνη για 
κάθε 60mL νερού.

Βάλτε το καπάκι στο μπιμπερό και 
μετά ανακινήστε. Δοκιμάστε τη 
θερμοκρασία του γάλακτος στον 
καρπό σας πριν ταΐσετε το μωρό. 
Το γάλα που έχει απομείνει στο 
μπιμπερό μετά το τάισμα πρέπει να 
το πετάτε.

Ανακινήστε καλά το 
κλειστό πακέτο υγρού 
S-26 GOLD® NEWBORN.

Βράστε φρέσκο πόσιμο νερό  
για 5 λεπτά. Αφήστε να κρυώσει.

• Να ετοιμάζετε κάθε μπιμπερ ξεχωριστά.
•Ιδανικά, το γάλα θα πρέπει να παρασκευάζεται 

ακριβώς πριν το τάισμα. Διαφορετικά, 
διατηρήστε το προπαρασκευασμένο γάλα στο 
ψυγείο και χρησιμοποιήστε το μέσα σε 24 ώρες.

Πάντοτε να πλένετε και να σκουπίζετε τα χέρια σας όταν ετοιμάζετε το γάλα.

Πλύνετε τα μπιμπερό, θηλές, καπάκια και μαχαίρι. 

Μετά το πλύσιμο, αποστειρώστε τα αντικείμενα βράζοντάς τα για 5 λεπτά. Να 

βάζετε το καπάκι στα μπιμπερό μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε.

S-26 GOLD® NEWBORN Υγρό πακέτο 200mLS-26 GOLD® NEWBORN Σκόνη κουτί 900 γρ.

5
min

Δείτε στο κουτί ή στη συσκευασία το συγκεκριμένο οδηγό διατροφής και πληροφορίες για τη φόρμουλα.
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