
HiPP 2 БИО КОМБИОТИК      Арт. № 2475-02 
от 6-тия месец                    
Предназначение: HiPP 2 Combiotik® е разработен да задоволи специфичните хранителни 
потребности на кърмачетата от 6-ия им месец. Може да се предлага от 6-ия месец: - след 
кърменето; -  след което и да е друго мляко за кърмачета. 
Съставки: Обезмаслено мляко *, лактоза *, растителни масла *(палмово масло**, рапично 
масло *, слънчогледово масло *), суроватъчен продукт *, галакто-олигозахариди * от лактоза*, 
рибено масло (1), калциеви соли на ортофосфорна киселина, калиев хлорид, натриев селенит , 
L-тирозин, цинков сулфат, L-триптофан, натриев цитрат, калциев карбонат, магнезиев карбонат, 
витамин С, железен сулфат, стабилизатор млечна киселина, L-цистин, калиев йодат, ниацин, 
естествена култура на млечна киселина (Limosilactobacillus fermentum hereditum ® (2)), витамин 
Е, манганов сулфат, пантотенова киселина, меден сулфат, витамин А, витамин В1, витамин В6, 
Mетафолин®(3) (калций-L-метилфолат), витамин К, витамин D, D-биотин. 
* от биологично производство.  
** Органично палмово масло от устойчиво земеделие, сертифицирано от независими 
контролни органи. 
(1) съдържа DHA за визуално развитие.    
(2) Lactobacillus fermentum CECT5716.  
(3) Metafolin® е регистрирана търговска марка на Merck KGaA. 
Приготвяне: Моля обърнете специално внимание на инструкциите за приготвяне. 
Неспазването им, или съхранението на приготвена бутилка мляко за дълъг период от време, 
може да бъде опасно за здравето, в резултат на нежелан бактериален растеж в млякото. 
Поради тази причина винаги приготвяйте храната преди всяко ядене и я предоставяйте 
веднага. Не използвайте остатъчното количество мляко. Старателно измивайте шишето, 
биберона и пръстена. Затваряйте плътно отворенета кутия след всяка употреба, съхранявайте 
на сухо място и 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°С.* 
2) Налейте необгодимото количество вода (вижте хранителния план) в шишето за хранене. 
3) Добавете необходимото количество мляко на прах (вижте хранителния план) към водата в 
шишето, като напълните и изравните мерителната лъжичка, за да премахнете излишното 
количество. 
4) Затворете шишето и разклатете.  
5) Проверете температурата - тя трябва да е около 37°С. 
*За да не увредите естествената млечно-кисела култура (лактобацили), моля не приготвяйте с 
много гореща вода. 

 
Количество за консумация и дозиране: Всяко бебе е различно. Посочените количества за 
пиене и броят на шишетата на ден са ориентировъчни. Вашето бебе не трябва да бъде 
принуждавано да изпива цялото шише. 
Моля, използвайте само приложената мерителна лъжичка. 
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.  
Важна информация за храненето на Вашето бебе: Кърменето е най-доброто за Вашето бебе. 
Препоръчваме употребата на HiPP 2 Combiotik® след 6-ия месец, само като част от 
разнообразното хранене и въз основа на препоръката на Вашия педиатър, която следва да е 
отправена след като са взети под внимание данните за индивидуалните потребности и 
нарастването на теглото на Вашето бебе. 



Важна информация за денталната хигиена на Вашето бебе: Също като майчиното мляко, 
всички преходни храни съдържат въглехидрати. 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. Поради тази причина 
не позволявайте на детето да суче от шишето за продължителен период от време и го приучете 
да пие от чаша възможно най-рано. Моля обърнете внимание на балансираното хранене и 
здравословния начин на живот 
Важна информация за денталната хигиена на Вашето бебе: Също като майчиното мляко, 
всички преходни храни съдържат въглехидрати. 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. 
Хранителна стойност на 100 ml готова*: 
Енергия: 285 kJ/ 68 kcal; 
Мазнини: 3,7 g:  
от които: наситени мастни киселини: 1,6 g; 
мононенаситени мастни киселини: 1,6 g;   
полиненаситени мастни киселини (от които): 0,5 g: 
- Алфа-линоленова киселина (омега-3): 0,06 g;  
- DHA: 13.6 mg;- линолова киселина (омега-6): 0,42 g; 
Въглехидрати (от които): 7,2 g:  
захари (от които): 7,2 g: 
- лактоза: 7,0 g; 
Фибри (от които): 0,4 g; 
галакто-олигозахариди: 0,4 g; 
Протеин: 1,3 g;   
Минерално вещество:   
Натрий: 20 mg; 
Калий: 88 mg;  
Хлорид: 52 mg (10% **);  
Калций: 77 mg (14% **);  
Фосфор: 44 mg;  
Магнезий: 6,3 mg;  
Микроелементи: 
Желязо: 1,0 mg (13% **);  
Цинк: 0,50 mg (10% **);  
Мед: 0,054 mg (11% **);  
Манган: 0,0070 mg;   
Флуорид: <0,010 mg;  
Селен: 3,9 µg (20% **); 
Йод: 15 µg (19% **);  
Витамин: 
Витамин A: 56 µg (14% **); 
Витамин D: 1,6 µg (23% **);  
Витамин Е: 0,80 mg (16% **);  
Витамин К: 3,9 µg (33% **); 
Витамин С: 10 mg (22% **); 
Витамин В1 (тиамин): 0,051 mg (10% **); 
Витамин В2 (рибофлавин): 0,14 mg (20% **);  
Ниацин: 0,53 mg; 
Витамин В6: 0,042 mg; 
Фолиева киселина: 11.3 µg (15% **);  
Витамин B12: 0,10 µg (13% **);  



Биотин: 1,6 µg (16% **); 
Пантотенова киселина: 0,35 mg (12% **);  
Аналитичните стойности подлежат на обичайните колебания при производството от естествени 
продукти. Опаковани в защитна атмосфера. 
* Стандартно приготвяне: 13,4g HiPP 2 Combiotik® + 90 ml преварена вода = 100 ml готова за 
консумация храна. 1 равна лъжичка = около 4,5 g HiPP 2 Combiotik® **% от референтната 
стойност на хранителните вещества. 
 
Съхранение: На сухо място при стайна температура, като избягвате резки промени в 
температурата.  
Дата на производство:/ Най-добър до:/ Партиден номер: виж дъното на опаковката. 
Произведено за: ХИПП Австрия ГмбХ Терезиенталщрасе 68, A 4810 Гмунден, Австрия от: 
Милхвиртшафтлихе Индустрие Гезелшафт Херфорд ГмбХ & Ко. КГ, Вестринг 152, 32051 
Херфорд, Германия.  
Дистрибутор: "Орбико България" ЕООД, гр.София 1592, ул."Челопешко шосе" 24,  
тел. 02/ 40 24 500 www.orbico.bg Нетно количество: е 350 g 

 


