Michigan WIC - Infant Formula
Doctors strongly recommend breastfeeding as the
healthiest way to feed babies.

NO ORGANIC ALLOWED

• You must buy the exact type and size container of infant formula listed on your WIC Shopping List.
• If your doctor changes your formula, you must contact the WIC clinic to change your food package.

Similac Advance

Similac Sensitive

Similac Soy Isomil

Similac Spit-Up

Similac Total Comfort

This institution is an equal opportunity provider. MDHHS is an equal opportunity provider and employer.
Authority: P.A. 368 of 1978 • DCH-0229 • Rev. 8/21

Fórmula Infantil
Los médicos recomiendan encarecidamente
la lactancia materna como la forma más sana
de alimentar a los bebés.

NO SE PERMITE FÓRMULA ORGÁNICA.

• Debe comprar el tipo y tamaño de envase exactos de fórmula infantil que aparece en su lista de compras de WIC.
• Si su médico cambia su fórmula, deberá ponerse en contacto con la clínica del WIC para cambiar su paquete de
comidas.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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