BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 Lemolac SensiPro

جێگرەوەی شیری دایک لە سەرەتای لەدایکبوون

نێزیكهی 40°

شێوازی ئامادەکردن
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هەمیشە پێش ئامادە کردنی دڵنیا ببەوە کە ئاوی سارد ئاواکە
پێوانە بکە
نووکی مەمکەکە ،بکوڵێنە.
BabySemp 1/
شووشەی شیرەکە لێیگەرێ با و بیکە نێو
/BabySemp 1 Lemolac
 .BabySemp 1 Lemolac SensiProو تیانەکە خاوێنە .ساردببتەوە بۆ شووشەی
پلەى گەرمى شیرەکەوە.
دەستەکانت بشۆ
خواردن

خشتەی رێژەی بەکاربردن

 8میلی لیرت=  4,3گرام
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چەند کەوچکێک پودر بەو شووشەی شیرەکە دڵنیابە کە تێکەالوەکە زۆر
رێژەیەی کە دیاریکراوە ،ببەستە و رایوەشێنە گەرم نییە ،بەرێگاى رژاندىن
زیادی بکە بە شووشەی تاکوو پوودرەکە هەندێ دلوپ لەسەر الیەىن
ژوورەوى جومگەى دەستت.
شیرەکە .لە یادت بێت ،تێکەڵ بێت.
هەمیشە بەخۆت تامى بکە
ئەوانە دەبێ کەوچکی
پێش ئەوەى بیدەیە منالەکەت.
سەر سافیان هەبێت!

پودر
ئاو
رێژەی ئامادەکراو ئەو پێوانەیەی بەکاربهێنە کە لەگەڵ
 60میلی لیرت  2کەوچک  65میلی لیرت
بەرهەمەکەدا پێشکەش کراوە!
 90میلی لیرت  3کەوچک  100میلی لیرت بەکارهێنانی رێژەی درووستی پودر بە ئاو
 120میلی لیرت  4کەوچک  135میلی لیرت گرینگە .بەکارهێنانی لەڕادەبەدەری پودر
 150میلی لیرت  5کەوچک  165میلی لیرت دەتوانێ ببێتە هۆی قەبزی .گەر رێژەی
 180میلی لیرت  6کەوچک  200میلی لیرت پودرەکە زۆر کەم بێت ،منداڵەکەت بە رێژەی
 210میلی لیرت  7کەوچک  235میلی لیرت پێویست وزە و مادەی غەزایی وەرناگرێت.
 240میلی لیرت  8کەوچک  265میلی لیرت
گرینگ! لە حاڵەتی شیاودا خواردنی شیری دایک ،شیری دایک باشرتین خواردنە بۆ منداڵەکەت.

بەکارهێنان
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 BabySempکاتێک بیدە
بە منداڵەکە کە بە
تازەیی ئامادە بووە.
ئەوی کە ماوەتەوە
پاشەکەوتی مەکە.

خشتەی دابەشکردن

تەمەنی منداڵ رێژەی لە هەر ژەمە ژەمە خواردنەکان رێژە* لە رۆژدا
لە رۆژدا
خواردنێکدا
 700-400میلی لیرت
6-5
 1-0مانگ 150-80 .میلی لیرت
 800-600میلی لیرت
 160-100میلی لیرت 5
 2-1مانگ.
 1000-700میلی لیرت
 200-140میلی لیرت 5
 4-2مانگ.
 1200-700میلی لیرت
 250-140میلی لیرت 5-4
 6-4مانگ.
*ئەو رێژە دیاریکراوانە لە خشتەکەدا نزیکن ،چوونکوو خواردنی
مندااڵن بە یەک رێژە نیە .سەبارەت بەو مندااڵنەی کە شیری
دایکانی دەخۆن ،ئەو دایک و باوکانەی کە جێگرەوەیەک بۆ
ئەوانە لەبەرچاو دەگرن دەبێ رێگە بدەن بە منداڵەکە تاکوو رێژە
و جارەکانی خواردن کۆنتڕۆڵ بکات .مندااڵن بە سەرنجدان بە
پێداویستییەکانی خۆی رێژەی بەکارهێنانی خۆی رێک دەکات .بەو
پێیە ئەم خشتەیە تەنیا وەکوو رێنامییەک کارایی هەیە.

هەمیشە سەبارەت بە خواردنی منداڵەکەت لەگەڵ  Barnavårdscentralenدا راوێژ بکە .لە حاڵەتی
راسپاردنی  BVCدا یان پزیشکێکی مندااڵن لە BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1
 Lemolac SensiProوەکوو تەواوکەر یان جێگرەوەیەک بۆ شیری دایک بەکار دەهێرنێت ،و ئەم مادە
خۆراکییە هەموو پێداویستییە خواردەمەنییەکانی مندااڵن النی زۆر تاکوو  6مانگ لە خۆ دەگرێت .باشرتە وایە پێش بەکارهێنان
 BabySemp 1 Lemolac/SensiProبووە بە رسکە؛ لە ئاکامدا پرۆتئین تا رادەیەک تواوە و نەرمرت بووە.تۆ
سەرووی بەسەکە بخوێنیتەوە .بەسە کراوەکان
دەتوانی ئەم کارە لە  BabySemp 1 Lemolac/SensiProدا ،کە کەمێک تۆخ تۆخ بووە ،ببینیت.
دەبێ لە ماوەی  1مانگدا بەکار بهێرنێت.

رێنامیى! پلەى گەرمى خواردىن خێرا

 .1ئاوى گەرم بکۆلێنە.
.2نیوەى ئاوە گەرمەکە بپیوە لەناو شوشەى شیردان وشوشەکە پربکە لە ئاوەى گەرمى
ساردکراو لەناو ساردکەرەوە بە پیوانەى تەواو .ژمارەى تەواوى پودرە بکە ناو شوشەکەوە.
 .3شوشەکە باش دابخە وبیجول َێنە تاکو ئەوەى پودرەکە دەتوێتەوە.
.4دڵنیابە کە تێکەالوەکە زۆر گەرم نییە ،بەرێگاى رژاندىن هەندێ دلوپ لەسەر الیەىن
ژوورەوى جومگەى دەستت .هەمیشە بەخۆت تامى بکە پێش ئەوەى بیدەیە منالەکەت.

سەیری فیلمی ئامادەکردنەکەی ئێمە بکە!
ئۆمێگا 3و 6
GOS
نوکلئۆتید

هەڵگرتن

لە شوێنێکی تاریک و وشکدا و لە پلەی گەرمای رسووشتی ژووردا
هەڵبیگرێت .هەمیشە پودرەکە لە بەسەبەنی سەرەکی خۆیدا هەڵبگرە.

ئایا پرسیار یان بۆچوونێکت هەیە؟

تکایە پەیوەندیامن پێوە بکە!

Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

تەلەفۆن020-62 20 00 :

www.semperbarnmat.se

لێکۆڵینە و پێشکەوتن بە راوێژکردن لەگەڵ پزیشکانی مندااڵندا
رەنگە مندااڵنی کەم تەمەن لە درووست کردنی رێژەی پێویستی ترشییە چەورەکانی ئۆمێگا  3ی پڕنەکراوەی ( )DHAو
ئۆمێگا  )ARA( 6بە زنجیرەی بڵندەوە کێشەیان هەبێت .هەر بەو هۆیەوە ئەم مادانە لە BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/
 BabySemp 1 Lemolac SensiProدا گونجاون .زێدە لەگەڵ  BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiProهەڵگری
نوکلئۆتید و ( GOSگاالكتۆئێليگوساكاريد/فیرب)ە.

