0 tot 6 maanden

We hopen dat je borstvoeding geeft want dat is
het allerbeste wat je aan je baby kunt geven.
Mocht het anders lopen, dan is het handig om te
weten waarom je zo weinig informatie kunt
vinden voor een alternatief. Alle fabrikanten van
zuigelingenvoeding (voor baby’s van 0 tot 6
maanden) mogen volgens de wet geen informatie
geven via de website, promotie en/ of
kortingsacties doen voor flesvoeding omdat
borstvoeding de beste en eerste keus is. En we
willen moeders dus niet overhalen om
borstvoeding in te ruilen voor flesvoeding. Mocht
je dus meer willen weten over zuigelingenvoeding
dan moet je daar zelf om vragen en contact
opnemen! Bel dan met onze diëtisten via:

Nino Standaard 2 - Opvolgmelk

Nino Standaard 3 - Groeimelk

Geschikt voor baby´s van 6-12 maanden

Geschikt voor peuters van 12-36 maanden

√ Met prebiotische vezels

√ Met prebiotische vezels

GOS

GOS

√ Met DHA en AA
meervoudig onverzadigde vetzuren

√ Met DHA en AA
meervoudig onverzadigde vetzuren

√ Met nucleotiden
ondersteunen het immuunsysteem

√ Met vitamine D
voor een normale groei en ontwikkeling van de

Nino babyvoeding consumentenlijn
NL 0900 - 444 66 88 (15ct/min)
BE 070 - 707 222 (15ct/min)
www.ninobabyfood.com

botten
√ Met ijzer
dat bijdraagt aan de cognitieve ontwikkeling

√ Moeders kiezen voor Nino Standaard 2
Borstvoeding is de beste voeding voor baby's.
Wanneer er geen borstvoeding meer gegeven
wordt, dan is flesvoeding het beste alternatief.
Deze melk is speciaal ontwikkeld voor baby’s van 612 maanden. In Nino opvolgmelk zitten
belangrijke stoffen, die van nature ook in
moedermelk voorkomen, zoals nucleotiden, DHA
& AA en GOS. Opvolgmelk vormt een belangrijke
basis voor je baby en is onderdeel van een

√ Moeders kiezen voor Nino Standaard 3
Voor opgroeiende peuters vanaf 1 jaar is
Groeimelk de beste keus; deze melk bevat alle
belangrijk vitaminen en mineralen voor je peuter.
Peuters kunnen erg wisselend eten. De ene dag
eten ze heel veel, de dag erna bijna niets. Het
advies is om elke dag minimaal 400 ml groeimelk
te geven bijvoorbeeld als melk of als pap zodat je
kindje voldoende vitaminen en voedingsstoffen
binnen krijgt.

√ Allergeneninformatie:
Bevat melk en vis(olie).

√ Allergeneninformatie:
Bevat melk en vis(olie).

√ Voedingsschema Nino Standaard 2
Leeftijd
aantal
+ ml
van je
schepjes water
baby in
poeer
maanden

Nino babyvoeding consumentenlijn
NL 0900 - 444 66 88 (15ct/min)
BE 070 - 707 222 (15ct/min)
www.ninobabyfood.com

= aantal
ml flesvoeding

√ Voedingsschema Nino Standaard 3
aantal
voedingen
per 24 uur

6 tot 8

6

180

200

4

9 tot 12

6

180

200

3

leeftijd
aantal
+ ml
van je
schepjes water
peuter in poeder
jaren
1 tot 3

6

180

= aantal aantal
ml fles- voedingen
voeding per 24 uur
200

2

Nino: Brand of Robin Food B.V.
Houten (NL)
www.robinfood.biz

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaand toestemming van Robin Food B.V.

