Guia 50 papinhas para bebes totalmente natural
Você é mamãe? E sofre na hora de comprar a refeição mais saudável
para seu bebê?
Aprenda já, a economizar tempo, dinheiro e ofereça uma alimentação
totalmente natural ao seu bebê.
Confira nosso guia com 50 papinhas para bebê que funciona
positivamente no crescimento do seu bebê.
Especialistas como pediatras e nutricionistas afirmam que papinhas
industrializadas fazem mal ao bebê.
As papinhas industriais aparentemente, nos mostra uma visão natural e
praticidade, mas, é um veneno para os nenéns.
Os ingredientes químicos utilizados na conservação das papinhas gera
um grande risco nos bebês.
Que tipo de perigo?
O auto grau de contaminação que nos primeiros meses de vida do bebê,
resultam na alteração de peso e crescimento da criança, estimula a célula
cancerígena sem contar na falta de nutrientes.
Mais o que a falta de nutrientes causa?
- Anemia;
- Ferropriva;
- Retardo no desenvolvimento Neuropsicomotor
- Diminuição das defesas orgânicas e na capacidade intelectual e
motora.
Foi pensando em você mamãe, que esse guia em formato de livro
oferece 50 receitas de papinhas para bebê completas e saborosas.
Receitas fáceis de fazer e 100% saudável.
Diferente de muitos livros sobre o assunto, este guia traz as papinhas
para cada fase do bebê.
Sabe-se que nos primeiros seis meses de vida do bebê, o leite materno
supre as necessidades de ferro do bebê.
Mas, as papinhas podem serem consumidas pelos bebês nessa fase
como alimento complementar.
O Guia traz também o que pode e o que não pode ser acrescentado na
papinha do seu bebê de 06 meses.
E muito Mais...
Ao utilizar esse guia você poderá alternar a cada dia as papinhas para
saber quais alimentos tem mais aceitação pelo seu bebê.
Papinhas Naturais Para Bebes contribui:
- na mastigação e na prevenção contra as doenças bacterianas.
- papinhas de frutas para a primeira refeição do dia, fornece vitaminas e
nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento.
Esse guia traz algumas dicas e informações úteis sobre as papinhas
caseiras de frutas.
Uma amostra do que vai encontrar nesse guia é a papinha caseira de
abacate recomendada em qualquer idade rica em de Ômega 3, além de
vitamina A e as quatro das principais vitaminas do complexo B.
As papinhas de combinações são excelentes.
- Frango + alface + batata-doce + cenoura

- Carne + batata-doce + brócolis
- Frango + brócolis + cenoura
- Carne + beterraba + batata-doce
- papinhas de verduras altamente saudáveis e nutritivas, como a papinha de
abóbora rica em vitamina A sendo um poderoso antioxidante.
Combate radicais livres afastando do bebê, doenças cardiovasculares,
tumores e problemas de visão.
É importante frisar que até 01 ano de idade a criança não deve consumir
nada que venha de caixinha, saquinho ou vidrinho.
A nutricionista Mara Cristina Miranda, do Empório da Papinha, afirma
que “O alimento orgânico tem mais vantagens nutricionais”.
O guia 50 papinha para bebê é totalmente confiável e rico de
informações.
Garantia de Satisfação
Ao adquirir esse guia e não gostar, você terá 07 dias para entrar em
contato e garantir a devolução total, do seu dinheiro.
O propósito do guia é tornar seu dia mais prático e claro, proporcionar ao
seu bebê um crescimento saudável. É importante frisar que se o pagamento for
feito via cartão de crédito, o acesso ao guia ocorre em 05 minutos.
Se for via boleto bancário o acesso será liberado em 03 dias úteis após
o pagamento do boleto.
Caso utilize débito bancário, o acesso ao guia é em até 30 minutos.
Vou receber o livro em casa?
Após a compensação do seu pagamento, você receberá em seu e-mail
cadastrado no ato da compra, os dados para o acesso do seu guia que foi
realizado para diversos tipos de acesso seja, computador, celular ou tablet.
Adquira Já o guia 50 papinhas para bebê e proporcione bem estar e saúde ao
seu bebê.
Um guia com soluções simples e receitas deliciosas.

