
HIPP AR СПЕЦИАЛНА ХРАНА ЗА КЪРМАЧЕТА    Арт. No.:  2304   Диетична храна за специални 

медицински цели.  За диетотерапия при повишено повръщане и оригване, от първия ден 

след раждането. 

Предназначение: Напълно нормално за бебетата е да изплюват или повръщат  малко храна 

след хранене. Но някои бебета повръщат многопо-силно и повече като обем храна. 

IPP AR СПЕЦИАЛНА ХРАНА ЗА КЪРМАЧЕТА помага в случаи на повишено оригване и 

повръщане. Естественият сгъстител гума локуст бийн прави HIPP AR по-кремообразна, което 

улеснява задържането на храна в стомаха на бебето. По този начин се предотвратява 

връщането на храна по хранопровода (рефлукс), намалявайки оригването и повръщането. 

Моля използвайте HIPP AR СПЕЦИАЛНА ХРАНА ЗА КЪРМАЧЕТА само след консултация с 

педиатър. Моля отбележете, че може да се появят промени в изхождането на бебето (по-меки 

изпражнения) при преминаването към HIPP AR СПЕЦИАЛНА ХРАНА ЗА КЪРМАЧЕТА, което е 

нормално за този продукт, поради съдържанието на естествените хранителни влакнини гума 

локуст бийн. 

Съставки: обезмаслено мляко, суроватъчен продукт, растителни масла (палмово** масло, 

рапично масло, слънчогледово масло), лактоза, сгъстител: рожков плод, рибено масло, калиев 

хлорид ,холин, масло от alpina (M. alpina-oi), калциев карбонат, калциев хлорид, натриев 

цитрат, L-фенилаланин, натриев селенин, L-тирозин, цинков сулфат, калциев ортофосфат, L-

левцин, L-триптофан, L-хистидин, железен сулфат, стабилизатор млечна киселина, калиев 

йодат, витамин С, естествена култура на млечна киселина (Lactobacillus fermentum 

hereditum®1),Витамин Е, ниацин, пантотенова киселина, меден сулфат, Витомин В1, Витамин А, 

магнезиев карбонат, инозитол, витамин В6,метафолин(калциев-L-метилфолат), Витамин К, 

Витамин D,биотин, Витамин В12. 

1 Lactobacillus fermentum CECT5716 

** Палмово масло от устойчиво отглеждане, сертифицирано от независими контролни органи 

Приготвяне: Mоля обърнете специално внимание на инструкциите за приготвяне. 

Неспазването им може да бъде опасно за здравето, в резултат на нежелан бактериален растеж 

в млякото. Поради тази причина винаги приготвяйте храната от начало преди всяко ядене и я 

предоставяйте веднага. Не използвайте остатъчното количество мляко. Старателно измивайте 

шишето, биберона и пръстена. Затваряйте плътно отворения пакет след всяка употреба, 

съхранявайте на сухо място при стайна температура и използвайте в рамките на 3 седмици. 

Моля не претопляйте храната в микровълнова печка(опасност от изгаряне). 

1) Сварете  прясна питейна вода и я оставете да се охлади до 40 - 50°C.* 

2) Налейте желаното количество преварена вода(виж таблицата) в шишето за хранене.   

3)Напълнете дозиращата лъжица( виж таблицата) и я изравнете с нож. Изсипете количеството в 

шишето. 

4) Затворете шишето и разклатете. 

5) Изчакайте 7 минути за сгъстяване на продукта, разклатете отново за кратко и проверете 

дали се е охладил до подходяща за пиене температура (около 37°C) 

*За да не увредите естествената млечно-кисела култура (лактобацили), моля не приготвяйте с 

много гореща вода. 



Хранителен план и дозиране: Количеството за консумация за всяко хранене може да е 

различно при различните деца. Препоръчителните количества за консумация и броят на 

дневните хранения са ориентировъчни. Моля използвайте само приложената мерителна 

лъжичка. На 1 мерителна лъжичка се използват 30 ml сварена вода. 

 

*Освен ако Вашият педиатър не е препоръчал друго. 

**След консултация с педиатър, след 5-тия месец може да захраните с каши и храни в 

бурканчета. Бебетата се нуждаят от около 5 хранения на ден. С всяка въведена нова каша или 

храна в бурканче трябва да отпадне едно хранене с мляко. 

Средно съдържание в : 100 g  суха субстанция и за 100 ml готова напитка.*Енергийна 

стойност:  2129 kJ/509 / kcal275 kJ/66 kcal;Мазнини, от които: 27.7 g / 3.6 g; наситени мастни к-

ни 11.6 g /1.5 g; мононенаситени мастни к-ни 12.3 g/ 1.6 g; полиненаситени мастни к-ни, от 

които:3.8 g/ 0.5 g; Линоленова (Омега 3) киселина 0.47 g/ 0.06 g; DHA 102.0 mg/ 13.2 mg; 

Линолова (Омега 6) киселина 3.10 g /0.40 g; Арахидонова киселина 102.0 mg /13.2 mg; 

Въглехидрати 53.8 g/ 6.9 g; от които, захари  53.8 g/ 6.9 g; лактоза (1) 53.2 g /6.9 g; инозитол 32 

mg/ 4.2 g; Влакнини 3.1 g/ 0.4 g; Белтъци(2) 9.67 g/ 1.25 g; L-карнитин 14 mg/ 1.8 mg; Сол 0.39 g/ 

0.05 g; Натрий  160 mg/ 20 mg; Калий  589mg / 76 mg; Хлорид 395 mg /51 mg; Калций 399 mg /51 

mg; Фосфор 229 mg / 30 mg; Магнезий 35 mg/ 4,5 mg; Желязо 5.4 mg/  0,70 mg; Цинк 4.6 mg/ 

0.60 mg; Мед 0.41 mg / 0.053 mg; Манган 0,039 mg / 0,0050 mg; Флуорид  <0,040 mg/ <0,0050 

mg;  Селен 30 µg/ 3,8 µg; Хром <5.0 µg/ <0.60 µg; Молибден 6.2 µg/ 0,80 µg;Йод 113 µg/ 15 µg;  

Витамин А 417 µg/ 54 µg; Витамин D 12 µg/ 1,5 µg; Витамин Е 5.4mg/ 0.7 mg;  Витамин К 40 µg/ 

5,1 µg; Витамин С 69mg/ 8.9 mg; Витамин В1 (тиамин) 0,39 mg/ 0.050mg; Витамин В2 

(рибофлавин) 1.1 mg/ 0.14 mg; Ниацин 2,6 mg/  0,34 mg; Витамин В6 - 0.22mg/ 0.029 mg; 

Фолиева киселина 77.5 µg/ 10 µg; Витамин В12-1.1 µg/ 0.10 µg; Биотин 12 µg/ 1,5 µg; 

Пантотенова киселина 2,6 mg/ 0,34 mg; Допълнителна хранителна информация: Холин 194 

mg/ 25mg; 

(1) натурална млечна захар. 

(2) Непокътнат протеин от краве мляко. 

Аналитичните стойности подлежат на обичайните колебания при производството от естествени 

продукти.  

* стандартно приготвяне: 100 ml готова храна = 12.9 g HIPP AR СПЕЦИАЛНА ХРАНА ЗА 

КЪРМАЧЕТА + 90 ml преварена вода /1 мерителна лъжица = 4.3 g HIPP AR СПЕЦИАЛНА ХРАНА 

ЗА КЪРМАЧЕТА/. 

Съхранение: Този продукт напусна нашето предприятие в безупречно състояние - моля уверете 

се в целостта на опаковката преди употребата му. Съхранявайте сухо място при стайна 



температура. Съдържанието на отворения пакет може да се използва в рамките на 3 седмици, 

като добре затваряте пакета и го съхранявате на сухо място при стайна температура. Опаковано 

в защитна атмосфера. 

Важна забелжка: - Да се използва само под медицинско наблюдение. - Подходящ за употреба 

като единствен хранителен източник. - Предназначен за деца от първият ден след раждането 

им. Подходящ да задоволи специфичните хранителни потребности на новородени в случаите, 

когато те не са кърмени. Може да се използва също и като част от смесеното хранене след 6-

тия месец. Кърменето е най-доброто за Вашето бебе. Моля използвайте само след консултация 

със специалист в областта на медицината, фармацията и храненето или други 

професионалисти, отговорни за грижата за майката и детето. - Не е подходящ за употреба при 

бебета, склонни към алергии. Моля консултирайте се с Вашия педиатър. - С HIPP AR 

СПЕЦИАЛНА ХРАНА ЗА КЪРМАЧЕТА бебето би трябвало  да се почувства по-добре след няколко 

дни. Ако не забележите подобрение на симптомите - моля обърнете се за консултация към 

Вашия педиатър. - Детските храни за кърмачетата съдържат въглехидрати, също като 

майчиното мляко. Те са важна съставна част от храненето на Вашето бебе. Честият или 

продължителен контакт на зъбите със съдържащи въглехидрати течности, може да доведе до 

кариес, а оттам до здравословни проблеми. Никога не позволявайте на детето Ви  да се храни 

самостоятелно от шишето за дълги периоди от време и го научете да пие от чаша възможно 

най-рано. Не е предназначен за парентерална употреба. 

Нетно количество:  виж опаковката Най-добър до:/Партида: виж дъното на опаковката. 

Произведено: ХиПП ГмбХ & КО Вертриеб КГ, D-85273 Пфафенхофен, ХиПП  Австрия ГмбХ , А - 

4810 Гмунден. hipp.de Дистрибутор: "Орбико България" ЕООД, гр.София, ул "Челопешко шосе" 
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