od ukončeného
HiPP HA2 Combiotik®
NOVÁ RECEPTURA
měsíce
Pokračovací kojenecká výživa s hydrolyzovanou bílkovinou. Ideální pro období přikrmování.
Důležitá upozornění
…pro výživu Vašeho dítěte
Výlučné kojení je v prvních šesti měsících života pro Vaše dítě ideální. Jako každá pokračovací kojenecká výživa by se neměla ani pokračovací
kojenecká výživa HiPP HA2 Combiotik® používat v prvních šesti měsících jako náhrada mateřského mléka, ale zásadně až po šesti měsících
jako součást smíšené stravy. Individuální růstové a vývojové potřeby Vašeho dítěte mohou vést k nutnosti dřívejšího použití pokračovací
kojenecké výživy jako součásti smíšené stravy. V tomto případě se prosím poraďte s lékařem nebo osobou kvaliﬁkovanou v oblasti výživy,
farmacie nebo péče o matku a dítě.
…při stávající alergii na bílkoviny kravského mléka
HiPP HA2 Combiotik® nepoužívejte při stávající alergii na bílkovinu kravského mléka ani při podezření na vznik alergie.
…pro zuby Vašeho dítěte
Stejně jako mateřské mléko, obsahuje také každá kojenecká výživa sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo
trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy, může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní potíže. Krmte proto své
dítě plynule, nenechávejte ho z láhve dlouho pít a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku.
Složení
Laktóza, rostlinné oleje (palmový olej*, řepkový olej, slunečnicový olej), škrob, hydrolyzovaná bílkovina mléčné syrovátky, vláknina
(galaktooligosacharidy z laktózy), vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, chlorid draselný, emulgátor – estery mono-a diglyceridů mastných
kyselin s kyselinou citronovou, L-tyrosin, hydroxid draselný, hydroxid sodný, vápenaté soli kyseliny citrónové, vitamín C, uhličitan hořečnatý,
draselné soli kyseliny citronové, síran hořečnatý, L-tryptofan, uhličitan vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý, přírodní kultury mléčného
kvašení (Lactobacillus fermentum hereditum®¹), kyselina pantothenová, vitamin A, niacin, síran měďnatý, vitamin E, vitamin B1, vitamin
B2, vitamin B6, jodičnan draselný, kyselina listová, vitamin K, selenan sodný, biotin, vitamin D, vitamin B12. BEZ LEPKU (dle zákona).
1) Lactobacillus fermentum CECT5716 *palmový olej z trvale udržitelného zemědělství - certiﬁkované nezávislými kontrolními orgány.
Výrobek je vyroben ze surovin přírodních barevných variací.
Návod k přípravě
Je důležité dodržovat návod k přípravě, podmínky uchování, skladování a zacházení s výrobkem, aby nedošlo k ohrožení zdraví dítěte.
Dodržujte přesně tento návod na přípravu kojenecké výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava nebo uchovávání připravené láhve
by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Proto připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Láhev
a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu a při teplotě
max. 25 °C. Spotřebujte do 3 týdnů po otevření.
Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření).

6.

Pitnou vodu před každou přípravou
čerstvě převaříme a necháme zchladnout
na teplotu cca 40 až 50 °C.*

Láhev uzavřeme a důkladně protřepeme.

2/3 připravené vody nalijeme do láhve.

Přidáme zbytek vody a opět několikrát
důkladně protřepeme.

Odměrku lehce naplníme výrobkem
a opačnou stranou nože zarovnáme.
Odmeřené množství výrobku přidáme
do láhve.

Zchladíme na teplotu, vhodnou
k pití (cca 37 °C). Teplotu prověříme.

*Aby nedošlo k poškození přírodních kultur mléčného kvašení (Laktobacily), nepřelévejte výrobek vařící vodou.
Množství nápoje a dávkování
Množství nápoje na láhev může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Doporučené množství nápoje a počet lahví na den jsou
pouze orientační. Používejte prosím přiloženou odměrku!
1 odměrka prášku = 30 ml
Množství připravené
Na jednu dávku potřebujete
převařené pitné vody.
výživy (ml)
Množství převařené
Počet odměrek
pitné vody (ml)
170
150
5
200
180
6
235
210
7
Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem ve skle nebo kaší odpadá jedno jídlo v láhvi.

