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SlSl žožení · ZlZložo ennie
Odstředěné mléko*/*/OOdstredené mmlieliekoko**, sušená mléčná syrovátka částečně ddemiieminernererneralialialia zovzovanáay */mliečnčnčnč a srvátka 
čiastočne deminnereralizovaná*, rostlinné/rastlinné oleje* (palmový olej

yy
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mléčná syrovátka/mliečna srvátkay /

ý jj p ý p ý jp ý p ý j
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seliny citrónové/citrónovej, chlorid vápenatý, směs olejů/zmes olejov s LCP** (
ý j )ý j (g g y(g g y y) yy

rybí/rybaacící oleo jy / y j, rostlinný/rastlinný olej ,
y

z Mortierella alpina), L-fenylalanin/fenylalanín, citronan sodný, uhličitan vápenatý, s, íraíran hořeřečnačnatý/tý/horhorečnečnatý, vápe-
y j p ý j j (ý y y jy ý ý jý

natnatna é sé sé soliolioli ky ky kyselselelinyinyy or ortoftofosfo orečné/or/ tofosfs orečnej, j, vitamín C, L-tryptofan/trypryptoftofánán, síran železnatý, přírodní ní kulkulturtury y 
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mlémléčnéčnéčnéhoho kvakvašení/p/ írírodnodné ké kultultúryúry ml mliečiečnehneho kko kvasvas ienieni (a (a (LacL tobtobaciaciillullullullus fs fs ferermentum hereditum
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zinzinočnočnatýatý s, s btabbtabiliiliilizátázátzátzáttororooror kyskyskyskyskyselieeliele na mléčná/mliečna,, vitamín A, A, inoinoinositsitol, kyk selselinain  pantothenová/pantothénová,á, ni niaciacin/n/
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11 v, vitaittaiitamínmínmínímmín BBB B66 j, j, j, odidodičnaan dn raselný, vitvitamín E, síran mn manganganaanatý/tý/manmanmanmangángángángánatýatýatýatý, ,
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kyskyskyskyselielielielinana na na lislistovtováá, vitivitamíamíam n Kn K, s, seleleničitan sodný, vitamín D, vvitaitamínmínm  B B
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*z ekologickéhoéh  zezemědmědm ělsstvítv /poľnohospodárstva
**polynenasycené/pé/polyolyyynnennenasýas tené mastné kyskyselieliny ny s ds dlouuhhhýmý ře řetěztězcemcemm/dl/ hým reťazcomom 
1Lactobacillus fermmeennntntumum CECCEECT57T57161616
bez geneticky modidififikikovovanýcýých sh surovin/modifdifikoikovanvaanvanýchýchýc susu su surovro íín (dle Naříařízezení pproro o EkoEkologické zemědělství/podľdľa a
Nariadenia pre Ekokoloogogickické pé poľno ohospodárstvo)
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MnMn žožství nápoje a dávkování · Množstvo nápoja a dávkovaniep j p j
… může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedená tabulka je pouze orientační. Používejte prosím přiloženou odměrku! /
… môže byť rozdielne na základe individuálnych potrieb. Uvedená tabuľka je len orientačná.

ý p j pý
 Používajte prosím priloženú odmerku!

Návod k přípravě · na prípravu - prosím dodržujte následující doporučení/nasledujúce odporúčaniap p p p p j j p j p
C Nesprávná příprava nebo uchovávání připravené láhve by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. 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 při 
pokojové teplotě a zamezte kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření!). 
K Nesprávna príprava alebo uchovávanie pripravenej fľaše by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa. Pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. 
Zostatky opakovane nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal ihneď po odobraní výrobku dobre uzavrite, uchovávajte v suchu pri k k ľ š š k í ý bk d b á h prppZo ží úč žd l o vvv eene ý b l h ď d b h
izbovej teplote a zamedzte kolísaniu teplôt. Výrobok spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia obalu. Nezohrievajte výživu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia!).ao

Výživové údajeý j

Pitnou vodu před každou přípravou čerstvě převaří-
me a necháme zchladnout na cca 40°C-50°C*. / 
Pitnú vodu pred každou prípravou čerstvo prevarí-
me a necháme schladiť na cca 40°-50°C.*

p p p

2/3 připravené vody nalijeme do láhve. /
2/3 pripravenej vody nalejeme do fľaše.

Odměrku lehce naplníme výrobkem a zarovnáme o hranu 
uvnitř boxu. Odměřené množství přidáme do láhve. / 
OdmdOdm kerkerku zu zľ hľahľahkkaka napnapl ílnílnímeme ývýrvýrobkobkobkomomom a za za zaroaroarovnávnávnámememe o ho ho hranranranuuu 
vo vnútri boxu. Odmerané množstvo vložíme do fľaše.

Láhev uzavřeme a důkladně protřepeme. / 
Fľašu uzatvoríme a dôkladne pretrepeme.

Přidáme zbytek vody a opět několikrát 
důkladně protřepeme. / 
Pridáme zostatok vody a opäť niekoľkokrát 

p p

dôkladne pretrepeme.

Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C). 
Teplotu prověříme. /
Ochladíme na teplotu vhodnú na pitie (cca 37°C ). 
TepTepTeplotlotlotu pu pu prevrevreveríeríer meme.m

*Aby nedošlo k poškození přírodních kultur mléčného kvašení (Laktobacily), nepřelévejte výrobek příliš horkou vodou. / 
*Ab*Aby d ned šlošlo k k poškooškodenideniu pru prírodírodnýchných kul kultúrtúr mliemliečnehčneho kvo kvasenasenia (ia (LaktLaktobacobacily)ily), ne, nezalizalievajevajte výrobok príliš horúcou vodou.

* Pokud lékař nedoporučí jinak./ Pokiaľ lekár neodporučí inak.
** Od uk. 4. měsíce můžete po dohodě s lékařem začít s přikrmováním. Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem odpadá 1 jídlo v láhvi. /

Od uk. 4. mesiaca môžete po dohode s lekárom začať s prikrmovaním. Dojčatá potrebujú cca 5 jedál za deň. S každým novo pridaným príkrmom odpadá 1 jedlo 
p p j p j j ý p ý p p j

vo fľaši. Na 1 odměrku/odmerku - 30 ml převařené pitné/prevarenej pitnej vody.

PoPoužití · Použitie
C HiPP 1 BIO Combiotikk® j® je vhodný od narození jako počáteční mléčná kojenecká výžiýživa, nemohou- li být kojenci kok jenjeni ni neboebo ja jakoko řípříkrmkrm k k matmateřseřskémk u mléku
• v návaznosti na kojení nebo jinou počáteční mléčnou kojeneckou ou výžvýživu
• lze podávat podle potřeby stejně jako mateřské mléko – tak čk časasto, jak bude VašVaše de dítěítě po žadovat.
PřiPřiPři přpř přechechechoduoduodu na na Hi HiPPPP 1 B1 BIOIO ComCombiobiotiktik® s se me můžeůže zm z ěniěnit kt kononzistence stolice díky obsahuu vl vlákná iny (GOS)OS) - - stostoliclice me me můžeůžeůže býbý být mt měkčěkčěkčíí pí podoodoodobb ěbněbně jaj ko ko u kku kojeojej nýcnýcných dh dh dětíětíětí. . 
KKKKK HiPP 1 BIO Combiotik® je vhod ýný odod narnarn odeodeniania ak a o počiatočná mliečna dojčenskáá vý výživa, ak nenememôôžu byyyť dojčjj atátáatáatáatá doo dod dojčejčejčejčenéné né lalealebbobo akoako pr príkríkrm km k ma matertere skéskéskému mu mlimliekueku
• môžže sa pa p dodáodáodáodávaťťvaťvaťvať vv v nadnadnadnadväzväzväzväznosnosnosnosnostitiititi nananana dojdojdojčenčeniie e alea bo inúnú po p čiatočnú mliečnu dojčenskú  vvýživu

j ý p j ý

•• môžmôžmôže se sa ppodávať podľa potreby rovnakknako ao ako ko mmaterské é mmlieko – tak často, ako bude VVaše dieťa popožžadddddoovať 
p j pp j ý

PriPriPr  pr p echchodedod  nana Hi HiPPPP 1 B1 BIOIO ComCombiotik® sa mmôžeže zmzmmeniť konzzistis encia stolice vďaka oobsabsahu vlákninyy ((GOOOOOS) ) –– sttololicaica môôže že e byťbyťbyť mä mä mäkšikšia ra rovno ako ako u do dojčejčej nýcných dh etí.

Pracovitost a zkušenosti · Pracovitosť a skúsenosti
C Již více než 50 let věnujeme veškeré úsilí a zkušenosti do výroby mléčné 
 výživy. HiPP mléčné výživy jsou připravované tak, aby Vaše dítě dostávalo to, co 
přesně potřebuje pro zdravý vývoj. Složení je založeno na posledních výsledcích 
vědeckého výzkumu v mléčné vyživě. Navíc, v HiPP BIO kvalitě. HiPP BIO Com-
biotik® je naše nejnovější generace mléčné výživy přizpůsobená výživovým po-
žadavkům Vašeho dítěte. V oblasti kojenecké výživy vytváříme s HiPP BIO Com-P BIO Com
biotik® nový standard díky našim pečlivě vybraným BIO surovinám a unikátní surov nám
kombinací hodnotných složek. Takto poskytujete Vašemu dítěti dobrý start do ete Vašemu
šťastné budoucnosti. 

ý

✔ Přírodní kultury mléčného kvašení,řírodní kult  které se přirozeně vyskytují v 
mateřském mléce. Mateřské mléko obsahuje velké množství přírodních kultur, teřském m
které mohou být individuálně rozdílné.k

✔  Vláknina (GOS*): Inspirované přírodou. 
✔ Polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem Omega 3&6 (LCP**), které 

jsou také obsaženy v mateřském mléce. Jsou obzvláště důležité v prvních měsí-
cích života, protože děti si je ještě neumí samy v dostatečném množství vytvořit.

✔ Obsahuje pouze laktózu: můžete krmit Vaše dítě tak často, jak potřebuje

K Už viac ako 50 rokov venujeme všvšetketketko úo úo silsi ie a skúsenosti do výroby mliečnej 
výživy. HiPP mliečne výživy sú pripravované tak, aby VVašešaše didi dieťaeťaeťa dodo dostástávalvalo to to,o, čočo preprep snesne 
potpotrebrebujej  prp e zdravý vývoj. Zloženie je založené na posledných výsledkoch vedecké-
ho výskumu mlilieččnejj výžiýživy. Na Navyšvyše ve v Hi HiPP PP BIOBIO kv kvalialite.te  HiPP BIO Combiotik® je naša 
najnovšia generácia mliečnej výživy prispôsobená vývýživ ýovým pm požiožiadaadavkávkám Vášho 
diedieťaťťaťa. V oblasti dojčenskej výživy vytváramramee s HiPP BIO C Combimbiotiotik®k  novnový šý tandard 
vďaka naššimim stastarosrostlitl vo v vyby rannýmým BIOBIO surovinám a unikátnej kombinácii hodnotnýý hch 
zložiek. Takto poskytujete Vášmu dieťaťu dobrý štart do šťastnej budúcnosti.

✔ Prírodné kultúry mliečneho kvasenia, ktoré sa prirodzene vysky-
tujú v materskom mlieku. Materské mlieko obsahuje veľké množstvo prírodných 
kultúr, ktoré môžu byť individuálne rozdielne.

✔   Vláknina (GOS*):  Inšpirované prírodou.
✔ Polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom Omega 3 & 6 (LCP **), ktoré 

sú obsiahnuté aj v materskom mlieku. Sú veľmi dôležité v prvých mesiacoch živo-
ta, pretože deti si ich ešte nevedia samé v dostatočnom množstve vytvoriť.

✔ Obsahuje len laktózu: Vaše dieťa môžete kŕmiť tak často, ako potrebuje.
*galaktooligosacharidy získané z laktózy

** LCP = AA – kys. arachidonová / arachidónová, DHA – kys. dokosahexaenová / dokozahexaénová

BIBIBIB OOO ŠpŠpičččičkokokokovávvv  kkkkvavavavalilililitatatata H H H HiPiPPPp
CCCCCCCC PřPřPřPř Př Př Přii vi vi vi výběýběýběýběýběýý rururu u sursursurovioviovi dn dn dn d dodrodrod ž jžujžujjemeeme přpřpř přp íísnísnísná lá lá lá lá l iiegiegiegig slaslaslativtivtivníníní nařnařnařízeízeízeníníní propropropp kkoko kojjenjenjenjej keckeckeckeckouououou ou ýžvýžvýžvýžvýžvýý iivuivuivuivu.. 

říPříPřííPříPříPříPříPří éésnéésnsnéésnésnésnés kkkokokoko ko ntrtntrntrntrntrntrolylolyolyolyolyolyy kkvkkvkv kv kv lilialialialialialittytytyty y - o- oo oddd pd pd pd pd pprvnnrvnrvnrvnrv í híchíchíchíchíchích susussuuu surovrovrovrovrovroviinininininin žžažažažažaž ppopopopo po po pop kkkkonkonkonkonkonkokon čččečnečnečnečnečnečnýýýý vý vý vý vý vý vý výýýýroýroroýroýroýroý bb kb kbekbekebekkbekbek zzaazazza za čččručučručrručruč jíjíujíujíujíujíuujíujíj nenenene ne nejjjvyjvyjvyyjvyjvyj yjj yššíššíššíššíšššííššíššíšší 
bezbezbeb peččpečpečp nossnost pt ptt pt prorroooro ro VásVáVásVásVVásVásVás aaa a  a VašVašVašVašVaše de de de dítěí ěítěěítěítě...
KK PrP Pri vii vi vvýbýbeýbeýbeýberere re rre sursursu ovííío n ddn dn d dodrodrodržiažiažiaž vamvame pe p írísrísísne ne llegisllatíatítítívvnevnevn na nariariariaddendenia ia prepre do dojčejčenskkn ú ú
výžžvýživuivu. P. Prísrísne ne konk trororoly ly ly kvakvk lity -- o od prvýcý h sh surou vín ažažž po po po ko ko nečný ný výrvýroboobok zk zaruaručujčujjúú 
najnajn vyšyššiušiu bezpečnočnosť s prepreprere V Vás a VaVaše dieťa.
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**** MMaldaldonadado etet al. J PePediatr Gar Gastrstros ententerol r Nutr 2012; 54: 54: 55-615-61 Gil Gil-Cam-Cam-Campos pposos et ae l. Pharmhh acol Res 2012012; 62; 62; 65: 25: 2331-238

Obsah:  1 balení. Před použitím zůstává  výrobek bezpečný a hermeticky  uzavřený./ 
1 balenie. Pred použitím zostáva výrobok bezpečný a hermeticky uzavretý.

Tento produkt opustil výrobní závod v neporušeném 
stavu, přesvědčte se prosím před použitím, že obal zůstal 
nepoškozený. Fóliový obal garantuje čerstvost a aroma. 
Všechny části obalu jsou recyklovatelné. /
Tento produkt opustil výrobný závod v neporušenom 
stave, presvedčte sa prosím pred použitím, že obal zostal 
nepoškodený. Fóliový obal garantuje čerstvosť a arómu. 
Všetky časti obalu sú recyklovateľné. 
Skladujte v suchu při/pri pokojové teplotě/izbovej 
teplote. Zabraňte teplotním výkyvům/ Zabráňte 
teplotným výkyvom. 
Minimální trvanlivost neotevřeného balení do: /
Minimálna  trvanlivosť neotvoreného balenia do:

CZ2037

600 g 

Hrana pro 
zarovnání odměrky/

na zarovnanie 
odmerky.

Hrana pro 
zarovnání 
odměrky/

na zarovnanie 
odmerky.

Povytáhněte sáček a odstřih-
něte horní okraj sáčku dle linie 
symbolu./ 
Povytiahnite vrecko a odstrih-
nite horný okraj vrecka podľa 
línie symbolu.

Sáček roztáhněte do okrajů 
balení./Vrecko roztiahnite do 
okrajov balenia.

Odměrku s požadovaným množstvím 
prášku zarovnejte o okraj balení./Od-
merku s požadovaným množstvom 
prášku zarovnajte o okraj balenia.

Po odebrání prášku sáček 
uzavřete pomocí lepící 
pásky./Po odobratí prášku 
vrecko uzavrite pomocou 
lepiacej pásky.

Uvolněte okénko označené 
šipkou na boční straně balení a 
do otvoru zasuňte odměrku./
Uvoľnite okienko označené 
šípkou na bočnej strane balenia 
a do otvoru zasuňte odmerku.

Vmáčkněte okénko pro 
uschování odměrky./

Vtlačte okienko na 
uschovanie odmerky.

Při 1. otevření/Pri 1. otvoreníř ř í í

Odlepte lepící pásku 
v horní části výrobku./
Odlepte lepiacu pásku v 
hornej časti výrobku.

Lehce zmáčkněte nejprve boční 
a pak přední strany výrobku./
Jemne stlačte najprv bočné 
a potom predné strany výrobku.

Otevřete balení a následujte 
další pokyny./
Otvorte balenie a nasledujte 
ďalšie pokyny.

FS3  
14_0544EM

219461
– 1016 –

100 ml připravené/
pripravenej výživy*

p pp p

Energie/ Energia 277 kJ/66 kcal
Tuky 3,5 g 
    z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny 1,2 g
    z toho mononenasycené/mononenasýtené mastné kyseliny 1,6 g
    z toho polynenasycené/polynenasýtené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 7,3 g
    z toho cukry1 7,2 g
Vláknina 0,3 g
Bílkoviny/Bielkoviny 1,25 g
Sůl/Soľ 2 0,05 gg
Minerální/Minerálne látky
Sodík 20 mg
Draslík 70 mg
Chloridy 45 mg
Vápník/Vápnik 50 mg
Fosfor 27 mg
Hořčík/Horčík g5,0 mg
Stopové prvky
Železo

p
0,5 mg

Zinek/Zinok 0,5 mg
Měď/Meď 45 μg
Jód 15 μg
Selen/Selén 1,3 μg
Mangan/Mangán 7,5 μg
Fluoridyy <5 μgμg
Vitamíny
Vitamín A 70 μg
Vitamín D 1,2 μg
Vitamín E 0,90 mg
Vitamín K 5,0 mg
Vitamín C 10 mg
Vitamín B1 0,06 μg
Vitamín B2 0,10 μg
Niacin/Niacín 0,40 mg
Vitamín B6 0,04 mg
Kyselina listová 10 μg
Vitamín B12 0,15 μg
Kyselina pantothenová/pantothénová 0,50 mg
Biotin/Biotín 1,5 μg
Cholin/Cholín 11 mg
Inositol g3,9 mg
Další/Ďalšie výživové údajeĎ
Kyselina linolová (Omega-6 mastná kyselina) 0,6 g
Kyselina linolenová/linolénová (Omega-3 mastná kyselina) 0,07 g
LCP** 20 mg
    Kyselina dokosahexaenová/dokozahexaénová 7,0 mg
    Kyselina arachidonová/arachidónová 12 mg
Galaktooligosacharidyg y 0,3 gg
Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u přírodních surovin/podliehajú výkyvom, ktoré sú
obvyklé u prírodných surovín. Balené v ochranné atmosféře/ ochrannej atmosfére. 
* Standardní ředění/ Štandardné riedenie: 13,0 g výrobku + 90 ml převařené pitné/prevarenej pitnej vody= 100 ml 

y p ý j

 připravené/pripravenej výživy. 1 zarovnaná odměrka/odmerka = 4,3 g výrobku.
1 laktóza = 7,1 g/100 ml; 
2 přepočítané z přirozeně se vyskytujících složek surovin /prepočítané z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek surovín

Důležitá upozornění · Dôležité upozorneniap p
C Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je to nejlepší pro Vaše dítě. Výrobek užívejte jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, 
farmacie nebo péče o matku a dítě. K Potravina na osobitné výžiý vové účely. y DojDojčenčenieie jeje toto najnajleplepšiešie pr pre Ve Vašeaše di dieťaeťa V. Výroýrobokbok po použíužívajvajtete lenlen na á zááklakladde de dodpodp úorúčančaniaia 
l klekáára, al blebo o bsob ky ky lval fifikkovvaneanej vj v ob oblaslastiti výžvýživyivy f, farmarmáciácie ae aleblebo so startarostostlivlivostosti oi o ma matkutku a a didieťaťa.

p ý y j j

C Jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů se sacharidy 
může způsobit vznik zubního kazu. Proto nenechávejte Vašeaš  dítě pít z láhve po dlouhou dobu a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku. Věnujte pozornnostost vy vyvážvážené ststravvě aě a 
zdrzdrzdrzdrzdravéavéavéavéavémumumumu mu živživživživživotnooo ímu stylu Vašeho dddddítěítěítěítěítěte.tetete  K Tak aaako ko ko ko o matma ersrsrsrse kékékéké mlimlmliml eko, aaaaj dj dj dj djj ojčjojčojčjj enseee ké výžvýžvýžýý ivy obsahujú sacharidridridyyy, y,y, ktoktoktoktooréréréré ré ré súsúsú súsúsú dôldd ežitou súčasťouu vý výžživy Vy VV Vášhášhášhášho do do do dieťieťieťieťaťaaťaa . Častý ý ý ý

j p p j p j p y

alealebo bo trvtrvalýalýý ko kontantaktktktkt kt kt zubzubzubzubububu oovovov soso sacsacachharharharidmidmidmidmi mi mi mi mmi môžôžeôžeôžeôžeôôže spspspp spspssppppôôsôsoôsoôôsoôsobibiťbiťbiť vzvz vzvz ikniknikniknik zuzuzu zubnéb éébnébnénébnébnébnéhhhohohohohohoho ho ho kkazkkkazkazkazkazkazkazkazkakazuuuu.u.u.u. u. PrePrePrePrePrPrePrP totototo to nennennennnennechchchchecheechávaávaávaávaávajtejtejtejtej VaVaVa Vašeššeše še še diediediediedied ťťťťa ť dlhdlho po ppiť iť z fz fľašľaše ae a na naaaučtučtučtučtuč e he he he ho čo čo čo ččo o no no no no no ajsajsajsajsajsajsj kôrkôrkôrkôrkôr pi piť zť z po pop hárháraa. VenVenVeVenenVenujtjtujtujtuujtj ee
y j jj ýý y j y ý yy ý

pozpozpozpozppopozpozzpozppp ornornornornornornoornnrn ťosťosťosťosťosťsťosťososťosťť vyvyvyvyvyvyvyvy vy vy vyyyy ážážvážvážvážvážvážvážážvážvážvážáženeeneeneneeneeneeneeneeneeneejjjj sj sj sj sj sj ssj sj sjj ttratraratratratratraatratrtraveveveveveveve ve a za za za za za za za zddddraddraddradradradra éévémvémvémmvémémvémvémé u su su su su s ôôpôspôpôspôspôsôpôspôspôp bbobubobuobuobuobuobuobuobu žižižižžižžižiži ži žiži tvototvotvotvotvotvotototvo VVVa Va Va Va Va Va VVa Va Va Vášhášhášhášhášhášhášhášhášhášhášášhášh dddddo do do do do do do do d ťi ťi ťi ťi ťiieťieťieťieťieťieť ťťťťťťaťaaťaaaťaťaaťaaťa..
ý pý

CCCCCC ObObObsObsObsObss hahahahahah bíbílbílbílbílbílkovkovokovkovkovinininiinin Hv Hvv Hv HiiPPiPPiPP 11 1 1 BIOBIOBIOBIO CoCo CoC mbibimbimbi iotiotiotik®k® k jeje je upruprupraveveveveven dn dn dn dlelele pospopospospoosledledledlednícnícních ddh ddh dh opoopooporučččručručruč íeníeníeníeníení ýývývý vý vý vývýžiživživživživ ýovýovýovýovýový hhchchchch ch spespespespespe iiiciaciaciacialililislisisilis ůůtůtů.tů.tů.tů. PřiPřPřiPřiPřiPřiPři řřřpřpř př přp hhechechechechec dododuoduoduodu nananana na HHiHiHiiHiHiHi HiHi HiPPPPPPPPPPPPP PPP 1 B1 B1 B11 BB1 B1 B1 BIOIOIOIOIOIOIO IO CComComComComCombiobiobiobioobiotiktiktikttik® s® s s se me me ůůžůžeůže 
změzmězmězmězmě itnititnitnnitit mn mn mn žžžožsožsožs íítvítvítví aa a čpočpočpoč tetet mlémlémléčnýýčnýčný hhchch porpororporcícící. PPr PrPrrrotootootoo  nan bídbíd ětnětětee vvýžiý vu tak často, jak budbudud VVe Ve ššaše dídí dí ětětě požžpožpož ddadoadoadovatvatvat VVVV. V řřřpřpř příííípaípaípaděddědědědě dě jakjakjakjakakjakjakýkoýkýkoýkoýkoýkokoý lilivlivlivlivvliv ddodo dodoottaztaztaztaztat ů jjůů jů jůů jů jsmesmmeesmesmsmeme VáVáVáVáVá Vá km km km km km k didididi di dispopospospospospop iiizicizicziczicziciiiiii.ii.i.. KKKKKKKKKK ObObsObsObsObsObsahhahahahahah 
biebibielkolkovín v HiPPP 1P 1 BI BIO CO Combiotik® jejee u up upupravenýený po podľad  po posleslednýd ých odporúúččačaní výživových špšpeciecialialistost v. Pri precechoddhode ne n Ha Ha HiPPiPPiP 1 1 BIOBIOBIO CCo Co bimbimbiotiootiotik®k®k®k  sasa sa ôžôžmôžmôže ze menmenmen ťiťiťiť 

p j ýý j pp

množststvo a poččet mliečnyych c porcií. Preto ponúúknik iknitetete výžvýžvýživuuivu tata tak čk čk čk častastastas o, o, o, akoakoa  bu b de VVašVaVa e dieťa požaaddovať. V prprípade akýkýkoľvek otázok sme Vám k dk dispispozícii.
j p p pp p p p

Pečeť BIO kvvalialityty gagarranntan ujeuje ne nejvyvyvyššíšš  kvalitu a pa převyšuje 
požpožp adaadavkyvky klk adené EUU EU nna BIOO prprodduoduo kty.
 PeP čaťčať BI BIO kO kO kO kvalvalva ityytyity gga gararantuje najvajvyššiuu kvakvaliti u a prevyšujšuje e
požpožiadiadavkavky kky ky kladladlla ené EU na BIBIO pO rododukty.y.

(DE-Ö-ÖK-ÖKO-001)
ZememZeměděěděědělsklsklskááá produkce/

Poľnohospodárstvo 
EU/EÚ mimmo Eo EU/EÚ

p
CCZ-Z-BIOOO-000- 11

Věk/Vek Počet porcí/den/
porcií/deň

Množství připravené/
Množstvo 

pripravenej výživy 

Příprava/Príprava dávky
         Množství/

           Množstvo vodyyyy
          Počet odměrek/

          odmierek
1. - 2. týden/týždeň* 5 - 7 70 ml 60 ml 2
3. - 4. týden/týždeň 5 - 7 100 ml 90 ml 3
5. - 6. týden/týždeň 5 - 6 135 ml 120 ml 4
7. - 8. týden/týždeň 5 170 ml 150 ml 5
3. - 4. měsíc/mesiac 5 200 ml 180 ml 6

od uk. 4.měsíce/mesiaca** 5 235 ml 210 ml 7

Od narození/narodenia 
Počáteční mléčná kojenecká výživa 
Počiatočná mliečna dojčenská výživa

                      

L. fermentum hereditum®
a GOS…

Projekt:  CZ2037 HiPP 1 Combiotic 
Mat.-Nr.:  219461     –1016–
Prägung: Ja
Prägung 
aus Mat.-Nr.: 217711

Farbigkeit: 

Cyan  Magenta Yellow 

Pantone 280 C Stanzform 

Bearbeiter: Eva Eder
 dtp@kastner.de

Produktinfo:
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