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

اغسل القناين وحلامت اإلرضاع والسدادات 
والسكني.

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

استعاملها.

اغِل ماء رشب عذب لخمس دقائق ثم اتركه 
ليربد.

اسكب املاء املغيل املبَتد يف القنينة.

 امأل امللعقة املُرفقة ببودرة
S-26 GOLD NEWBORN وازل الفائض 

عنها بسكني معّقمة. أضف دامئاً ملعقة واحدة 
)8,6غ( من البودرة لكل 60 ملل من املاء.

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 بعد وجبة التغذية.

 هل تريد المزيد
من المعلومات؟

اتصل بـ CAREline على الرقم: 
1800 552 229

 اتبع تعليامت »كيفية التحضري«علبة بودرة 900 غ
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 التخلّص من أية كمية من الحليب تبقى يف قنينة 
اإلرضاع بعد الوجبة.

• يتع تقديم مأكوالت جامدة للطفل عند بلوغه 6 شهور.

S-26 GOLD® NEWBORN دليل وجبات التغذية

متوفر بأكياس رفيعة )X 6 17 غ( أو علب )900 غ(
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• حّض كل قنينة بشكل إفرادي.
• راجع دليل وجبات التغذية ملعرفة كميات املاء وكميات حليب البودرة املطلوبة.
•  أفضل طريقة هي تحضري بودرة األطفال قبل وجبة التغذية مبارشة، وإال فيجب 

تخزين حليب األطفال بعد تحضريه يف الرباد واستعامله خالل 24 ساعة.

دقائق5 

كيفية حتضير
S-26 GOLD NEWBORN

علبة بودرة 900 غ

وجبات
التغذية في

اليوم سّن الطفل

ماء مغلي
معتدل البرودة

)ملل(

مالعق 
مستوية

من البودرة
من الوالدة إلى أسبوعني

أسبوعان إلى 3 شهور

3 - 6 شهور

فوق 6 شهور

9 - ٧

6

5

5 - ٤

60

١٢0

١٨0

١٨0

١

٢

3

3
راجع العلبة أو العبوة لالطالع على دليل خاص بوجبات التغذية ومعلومات عن التركيبة.


