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Složení · Zložo ennieie
Odstředěné mlékéko*/Odstredenéé mlieko*, laktóza*, rostlinné/ rastlinné oleoleje**je* (p (p (palmalmovýovýý ol ol oleeje ❤*, řep-
kový/repkepkovýový o olej*, slunečnicový/slnečnicový olej*), mléčná syrovátkay  částečně demineralizovaná*/ 

limliečnečna sa srvátka* čiastočne demineralizovaná, prebiotická vláknina (galaktooligosacharidy z laktó-
zyy), uhličitan vápenatý, vitamín C, chlorid draselný, L-tryptophan/trypptoptophánhán, c, chlohlorid vápenatý, 
sírsíranan  že železleznatý, ý stabilizátor kyselina mléčná/mliečna, přírodní kulturyury m mléčného kvaše í/ní/príprírodné 
kulkultúrtúry my mliliečnečnehohho kkvakvasenseniiaia (L(La(La tctoctobbacbacillillillus us ferfermenmentumtum he heredrededituitum®m®1), vitamín E, vitamín A, ni niaciacin/n/
niania ícíncín, oo, oxiddxidxid zizzi zinečnečenečnečečnatnatan ý/zý/z/zý/zýý inočnatý, kyselina pantothethenovnovnn á/á/pantantothénová, síran měďnatý/meďmeďnatnatý, ý, 
vitvitamíamín Kn K, v, vitaitamín BB1, vvitaitata ímínmínmín BB B66 ss, sííraíraíran mmn mn mangangangngaanganaanaanaaan tý/tý/tý/manangáng atýý k, kyseyselina listováá, b, biotin/in/biootíntíntíntín, j, j, j, jodiodiod č-č-
nannannannn drd dr draseaseas lnýlný, v, vitataitamínmínm  B B22, s, selenan sodný, vitamín D,D, vivi v tamtammín í B12.

❤ z certifikok vanvanéhoéhoé  trr vavale udržitelného hospodpodářsářstvítv /  trvalo udrudru žateľného hospodárstvtvaa
*z ekologického zezeměmědědědělsěě tví/poľnohospodársárstvatva
1Lactobacillus fermmenntnentumum CECCE T57571616
bez geneticky mododididifikfikovavanýcnýchh suroovinvin/momo/mooddifdifdifikoikoi vavanvanv ýcých surovvínín 
(dle Nařízení proro EEkoEkologlogiické zemědělství/p/podľodľdľod a Na NNariadenia pr pre Ekololoogiickécké poľnohospodárstvo))
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Množství 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 p
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!).
KK Nesprávna príprava alebo uchovávanie pripravenej fľaše by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa.á l b h á ľ š b hl d áší l á ffľafľaľa llol ť k h h d ť ť Pripravujte výži-ýžžižž
vu pred každým kŕmením čerstvú. Zostatky opakovane nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal bo š
ihneď po odobraní výrobku dobre uzavrite, uchovávajte v suchu pri izbovej teplote a zamedzte kolísaniu teplôt. Výrobok spotrebujte do 
3 týždňov od otvorenia obalu. Nezohrievajte výživu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia!).

Výživové údajeý j

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

p p p p

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

OdmOdměrkěrku lu lehcehce ne naplaplnímníme výroý bkem a zarovnáme
o hranu uvnitř boxu. OdOdměřěře éné množ tžst íví výrvýr bkobku 
přidáme do láhve. / Odmerku zľahka naplníme 
výrobkom a zarovnáme o hranu vo vnútri boxu. 
Odmerae ané né mnomnožstžstvovo výrvýrobkobku vu vložložímeíme do do fľ fľašeaše.

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). 
TepTeplotu prověříme. /
OchO hl dl dladíímeíme na na te te lploplottutu vhovhovhodnúdnúdnú nana na pipi pitietietie (c(c (ccacaca 373737 °C°CC )).). 
Teplotu preveríme.

*AbAby ny nedoedošlošlo k k špoškkoz íení ř příírod ídní hch kulkulturtur ml mléčnéčnéhoého kv kvašeašeníní (La(Laktoktobacbacilyily),), nepnepřelř évejtej  výrobek přílišliš h ho krkou vodoodouu. //
*A*Aby nedošlo k k poškodeniu prírodných kultúr mliečneho kvasenia (Laktobacily), nezalievajjte ývýr bobokk p ílrílišiš horhorúcoúcou vu vodoodouu.

Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem odpadá 1 jídlo v láhvi. / Dojčatá potrebujú cca 5 jedál za deň. 
S každým novo pridaným príkrmom odpadá 1 jedlo vo fľaši. Na 1 odměrku/odmerku – 30 ml převařené pitné vody/prevarenej pitnej vody.

Použití · Použitiei
C HiPP 2 BIO Combiotik® je snadno stravitelný a svýmým slooženženímím je je připřizpůsoben požadavkům v období přikrmování - v v návnávaznaznaznostostosti ni na ka kojeojeojení,ní,, 
pokpokud ud je j Vaše dítě jij ž ppřikrmováno nebo na jakououkolkoliviv mléčnou výživu v oobdobd bí přikrmování. Při pi přecřechodhodu nu nu na Ha Ha HiPPiPPiPPPPP 2 2 2  2 BIOBIOBIOB Co Co Combimb otiotik® k  se se můžmůžmůžeee 
změě itnit ko konzinzistestencence st stoliolicece díkdíkdíky oy obsabbs huhu prepreeprebiobiobiob titické vlákniny (GOS) – stolicece může býtýt m měměkčíkčí po pod bdobně jakjako uo u ko ko kojjenjenýchých dě dětítí.. 
KKKKKK HiPHiPHiPHiPHiPP 2PP 2P 2P 2P 2 BI BI BI O CO CO Combombombiotiototik®ik  je je ľa ľahkoohkoo st st s ráviteteľnýľn  a svojím zložením je prisppôsoô bený ý ppožiadaadaadaadadavkávvkávkávkávkámm vm vm vm ob obdobdobí pí p ikrikrmomovanvania ia - v- v na nadvädvädväznonozn stisti na na 
dojdojčenče ie pokki ľiaľ j je ž už Va Vašeše dididiedieťťťťa ťa pripripr krmmkr ovao né, alaleboe  na dojčenskú výživu vv období ppprikrmkrmkrmkrmovania. PPri ri preprechochodede na na HiPHiPPP 2P 2P 2 BIBI BIO CO CO CO CO C bombombiototiotio ik®kik  sa sasa 

j ý j j p pp ýý pp p

môžmôže zze zmenmeniť iť konzistencia stolice vďavďakaka obobso ahu prrebie otickej vlákniny (GOOS) – stoliccaa mmmômôžm e be byťyť mämäkmäkšiašia rororovnavnaavnakokokoko kakoakoako u  u dojdojččených deetí.tí.
j p j pp j ý pp pj j ý

Dobrý start do šťastné budoucnosti · 
Dobrý štart do šťastnej budúcnostiý j

ý

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 Combiotik® je naše nej-nej
novější generace mléčné výživy přizpůsobená výživovým požadavkům Vašeho dítěte. m Vašeho dít
V oblasti kojenecké výživy vytváříme s HiPP BIO Combiotik® nový standard díky našim ® nový sta d
pečlivě vybraným BIO surovinám a unikátní kombinací hodnotných složek. Takto po-mbinací hod
skytujete Vašemu dítěti dobrý start do šťastné budoucnosti. šťastné b
p y ý

✔  Přírodní kultury mléčného kvašení,Přírod í  které se přirozeně vysky-
tují v mateřském mléce. Mateřské mléko obsahuje velké množství přírod-tují v ma
ních kultur, které mohou být individuálně rozdílné.

✔   Prebiotická vláknina (GOS*):    Při denní konzumaci prebiotic-
ká vláknina podporuje zdravou střevní mikroflóru dle modelu kojených dětí. 

✔ Omega-3 (ALA**): důležité pro rozvoj mozku a nervových buněk a tím pro 
zdravý růst Vašeho dítěte

✔ Vitamíny A, C, D – ppro podp poru imunitního systému
✔✔ ObObs hahujje pouze laktózu a je je svv svým ým ý složením ideální pro období přikrmování

K Už viac ako 50 rokov venujeme všetko úsilie a skúseno isti dod do ývý vý brobroby my mlilieliečneččnejj 
výžýžiivy H. HiPPiPP ml mliečiečnene výžvýživyivy sú sú pr pripripravované tak, aby Vaše dieťa dostávalo to, čo presne 
potrebuje pre zdravý vývoj. Zloženie je zal žlož éené na poposleslednýdných ch výsý ledkoch vedecké-
ho výskumu mliečnej výživy. Navyše v HiPP BIOBIO kv kv lialitete. Hi HiPPPP BIOB  Co bimbi tiotik®k® jeje našnašaa 
najnajnovnovšiašia ge generácia mliečnej výživy y priprispspôsobená výživovým požižiadad vkávkám Vm Vášhášhoo 
dieťaťa. V oblastii d dojčjčensknskejej výžvýžiivy vytvárame s HiPP BIO Combiotik® nový štandard 
vďaka našim starostlivo vybraným BIO surovinám a unikátnej kombinácii hodnotných 
zložiek. Takto poskytujete Vášmu dieťaťu dobrý štart do šťastnej budúcnosti. 

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

✔   Prebiotická vláknina (GOS*):    Pri dennej konzumácii prebio-
tická vláknina podporuje zdravú črevnú mikroflóru podľa modelu dojče-
ných detí.

✔ Omega-3 (ALA**): dôležité pre rozvoj mozgu a nervových buniek a tým pre 
zdravý rast Vášho dieťaťa

✔ Vitamíny A, C, D – na podporu imunitného systému
✔ Obsahuje len laktózu a je svojím zložením ideálne pre obdobie prikrmovania

*galaktooligosacharidy získané z laktózy  ** kys. alfa-linolenová/linolénová

BIBIBIOO ŠŠpŠppičičičkokokokovávvvávává kkk kkvavalilililittatata HH HHHiPiPPPpp
CCCCCCCCCCC PřiPřiPřiPřiPřiPřPřiPři ýývývý vývý vývýýýběběrběrběrběrběru su su su su suroourourourourovinivinvinvinvinvin ddododo do do d d ždrždrždrždrž jujeujeujejjj meme me přípřípřípříppp snásnásnásnásná llele le le igisgisgisgisgisggg llatlatlatlatlatiivnivnivnivnivnivníí ní ní ní ní ní n říaříaříaříaříaříařízenzenzenzenzenzenííí pí pí pí pí pí pppprorororororo ro k jkojkojkojkojkojkojkojjjeneeneeneeneeneeneccc-c-c-cc
koukokoukoukou výýývývývý vý výžiživživživživživživuuu. u.u. u. u. PříPříPříPříPříP ééésnésnésnésné kkkko ko ko tntrntr llolyolyolyy kvkvkvkv kv lialialialialitytytytyty y – oo– o– oddd pd pd pd ppd prvnrvnrvnrvnrvní hí híchíchíchíchíchch susususu suu surovrovrovrovovroroviiinininininin žžžžažažažažaž poopoopopo pp kkonkonkonkonkonkon čečnečnečnečnečnýý vý vý vý vý vý výýroýroýroýroý oýro----
bekb kbekbekb  zaza za z ruččruč jííujíj  nenejjvyjvyjvyššíššíššíšššíššíšší bebbebe be b zpezpezpezpečččnočnono tstst st propropro VVáVá Vá Vás as as aa VVaVa Vaššeše  ddídítdítdítěěě. ě
KK Pri ý vývýýbberberbere se se se surourourouu vínv  dodd d ždrždržiiavia ame prprísne legiegiiisslaslatívtívne narnariadiadiadenienienia pa prere dojdoj-
čenčenskúskúsk vý výživživuu. PríP snenenen  kko ntrololy kvality – o– od prvývýýchchch susurursurovíovíoovín an až pž ppo ko ko koneoneeonečnčnýčnýčný 
výrvýrvý obooo k zk zaruar čujú nú najvjvvvyšyššiu bebezpečnosť pre VásVá  a Vaše ddi ťieťa.

ý y y p ýý

**Ma**Maldonld adado etet al. J PePediatr Gas Gastroeroenternterol Nol utr 20122012; 54; 54: 55: 55-61-61 GilGil-Gil-CCamCampos et al. Pharmacol col ResRes 20201212; 6; 65: 231-238

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  trvan livosť neotvoreného balenia do:

CZ2038

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.

.0FS4   
12_0612EM

219462
– 1016 –

100 ml připravené/
pripravenej výživy*

p pp p

Energie/ Energia 292 kJ
70 kcal

Tuky 3,5 g 
z toho
    nasycené/nasýtené mastné kyseliny 1,1 g
    mononenasycené/mononenasýtené mastné kyseliny 1,6 g
    polynenasycené/polynenasýtené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 7,9 g
z toho 
    cukry1 7,8 g
Vláknina 0,4 g
Bílkoviny/Bielkoviny 1,5 g
Sůl/Soľ 2 0,05 gg
Minerální /Minerálne látky
Sodík 20 mg
Draslík 80 mg
Chloridy 45 mg
Vápník/Vápnik 73 mg (13 %3)
Fosfor 43 mg
Hořčík/Horčík g6,0 mg ((8 %3))
Stopové prvky
Železo

p
1,0 mg (13 %3)

Zinek/Zinok 0,5 mg (10 %3)
Měď/Meď 45 μg
Jód 15 μg (19 %3)
Selen/Selén 1,5 μg
Mangan/Mangán 7,0 μg
Fluoridyy < 10 μgμg
Vitamíny
Vitamín A 70 μg (18 %3)
Vitamín D 1,2 μg (17 %3)
Vitamín E 1,0 mg (20 %3)
Vitamín K 5,0 μg (42 %3)
Vitamín C 10 mg (22 %3)
Vitamín B1 0,06 mg (12 %3)
Vitamín B2 0,14 mg (20 %3)
Niacin/Niacín 0,60 mg (9 %3)
Vitamín B6 0,04 mg (6 %3)
Kyselina listová 10 μg (13 %3)
Vitamín B12 0,15 μg (19 %3)
Kyselina pantothenová/pantothénová 0,50 mg (17 %3)
Biotin/Biotín μg1,5 μg ((15 %3))
Další/Ďalšie výživové údajeĎ
Kyselina linolová (Omega-6 mastná kyselina) 0,7 g
Kyselina alfa-linolenová/linolénová (Omega-3 mastná kyselina) 0,07 g
Galaktooligosacharidyg y 0,4 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: 14,1 g výrobku + 90 ml převařené pitné/prevarenej pitnej vody= 
100 ml připravené/pripravenej výživy. 1 zarovnaná odměrka/odmerka = 4,7 g výrobku.
1 laktóza = 7,6 g/100 ml;
2 přepočítané z přirozeně se vyskytujících složek surovin /prepočítané z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek surovín
3 referenční/referenčné hodnoty příjmu/prijmu

Důležitá upozornění · Dôležité upozorneniap p
C Výlučné kojení je v prvních šesti měsících pro Vaše dítě ideální. Pokračovací mléčná kojenecká výživa není vhodná jako náhrada mateřského mléka 
během prvních šesti měsíců života. HiPP 2 BIO Combiotik® je vhodný pouze pro výžiý vu kojenců od ukončeného 6. měsícsíce ae a mě měl bl by ty tvořvořitit poupouzeze čásčástt 
smísmíšenšené sé stratravyvy. Ro Rozhozhodnudnutítí o zo zaháahájenjení pí podáodávánvání pí ppříkříkrmůrmů v, včetčetněně jakjakj ékoékolivliv ý vý výjijimjimkkyky z pz pravra idlidl ša šesti měsíců by y měllo bo býtýt připřijímjímánoáno po pouze na á záklkladědě dodo-
porporučeučeníní léklékařeaře ne nebbo ososobby kkval flif kikovanéé v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách 
konkrétního kojence. K Výlučné dojčenie je v prvých šiestich mesiacoch pre Vaše dieťa ideálne. Následná mliečna dojčenská výživa nie je vhodná ako 
náhnáhnáhnáhradradrara a materského mlieka behom prvých šiestich h h mesmesmesmesiaciaciaciacov života. HiPPiPPiPPiPP 2  BIO Combiotik® je vhodný len pppre ere výžvýžvýživu dojčiat od ukoončenčenéhného 6o 6. mmesiesiacaaca a a malmal 
bbbyby by tvtvotvo ťriťriťriť le le len čn čn čn čn čn časťasťasťasťaasť zm z zzm z iešiešešešešaneananeananeanej sj sj sj sjj stratratratraratravvvyvyvy.vy. RoRoRoRo Ro Rozhozhozhozzhoz dnudnudnutietietieeietie zza zaz čaťčaťčať po popop dávdááádávdávaťaťaťaťať ať príprípríprípríp krmkrmkrmrmkrmkrmyyy, y, y, vráráráávrávrátantantantantantane ae ae ae ae ae akejkejkejkekejkejkoľoľkoľoľvekvekvekve  výýýnimnimnimmmkykykykyky y z pz pz pz ravravravr idlidlidld a ša ša ša šiesiesesiiestictictictictich mh h hh esiacocov bv by maloaloaloaloalo bbb by byťť pť ppprijjímaímaímaímané nnné lenlenlenlen 
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nanananana zákzákzákzákl dladladladade oe oe oe oe oddpodpopodpodpodpodpopp úúčúčrúčrúčrúčrúčrúččúčrúčrúčanianiaanianianinianiaaniani la la laa la la la l káekáekáekáekáekáekáekárarararararara llalealealealealealebbbobobobobobo osoosoosoosoosoosoosobbbbybybyybybybyby yby yyy kkkkkvakkvakvakvakvakvavakvalifliflifliflifliflifliflifikikoikoikoikoikoikokoikokovanvanvanvanvanvanvanvanvanvan jjejejejejejejejejeej jj v ov ov ov ov oov ov ov ov oblblblblblblablablablablablablaabblab a itititististististististististististi ýýýýývývývývývývývývý vý výýýžžižižižižiživživživživživživživživživvyyyyyyy,y,yy,y, y,y fffarfarfarfarfarffarf rfarara áááácmácmácácmácácmácmácmácmmácmácá iiieieieiieieeie lalealealeaalealelea ebbobobobo bo bo b stastastastaroosrosrorososrostlitliitlittlivossvosvosvosvostititititi o mo mo mo matkatkatkatku au au au a didi di dieťaeťaeťaeťa v, v, v, ázázáá zá iiivisvisvisllosloslllos iititititi nnnanana indindiviividuáduáduálnolnolnom rm rm rastastaste ae ae a 
y j y p p y j ýý y p y y p j

ýýývývvvývvývvvývvývvývvvývývvývý jjjojoojoojoojoojoojooojooojoj ýýýýýývýcvýcvýcvýcvýcvýcvýcvýchhhhhh ph ph ph ph ph ph pp totrotrotrotrotrotr bábábábáebáebáebáebáebá hhhchhchchch ch kkkkkonkonkonkonkonk ék ék ékrékrékrékrékrétnetnenetnetnehhhohohohoho dd jddojdodojdojddojj ťč ťččaťčaťčaťčaťčaťaaaa.a
p yyyy

CCCCCC JJJaJaJaa JaJa Jakkkkokokokoko matmatmatmatmat řeřseřseeřeřseřskékékééké lémlémlémlémlékkokokoko bobsobsobsobsbsahuahuahuahuah jíjíjí jj ktaktakta é ké kkojeojeojenecnecneckékéké výžžvýžýžýžý iiiivyi  sa hhhchah didridridyy, ktektekteré jsojsojsou ddu du důlůlůleůleůležitžitžitžitžitž ouououou o sousousousoučáčáááčásčásásčásč íítítítítíítí ýžýžýžvýžvýžvýžvýžvýžiivyivyivyivyivyy VVaVa Va VV VVaš hš hšehšehšeh do do do do dítěítěítěítěítětetete.te.te ČČČa ČaČa Č ýstýýstýstýstýýýý nnenene nebbbbobobobobo trvtrvtrvtrvtrvtrv lýlýlýalýalýalýaalýlýalýýý kkkokokokokok ko tntantantantantantt ktktktktkt k zubbzubzubzubzubz ůů sů sů sů sů seeee e
sacsacsaca hharharididyidy ůů můžžže ůzpůzpůsobso it vznik zubzubníníhní o kkkazuzuazu P. Protroto no nennechávejte Vaše ddítítětě pít z láhve po dldl houhouhou d bd bdobu au a na naučtčučtčtučte he he hee ho co co co no no n jdejdejdejdejdejdřívřívřívříve pe pe pe ppítítítít z hz hz hz rnernernečkčkčkučkučkučku VVVVV. V. Věěnuěěnuěnunuěnuěnujjtejtejtejtejtete popopoo poppp ---
zornosnost vyváženenéé stravě ě aa zdravému živovovotnítnítnímumu mu stystylulu VašVaššehoehoho dí dí dítěttěte. e K TaTaak ako materské ké mlieko, a aj dojčensskéké výžýživyi b obsahsahujúujú sa sachacharidri y, kto éré úsúsú dôldôldôležiežiežitoutoutou 
súčasťťoou výživyy Vá V šho didieťaťa. Častý alebo trvalý ký kontntontaktaktakt zuzu zubovbovbov soso so so sasachac riddddmmi m môže spôsôsobio ť vzniznik zubnéhého kazu. Preto nenechávajte Ve Vašea  dieťa dlho piť z 
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fľaše še a naučte ho čo č najskôr piť z pohára. Venujte pozornosťosť vy vyvážážvážváženeenej sj sj tratratraveveve v a zdravému spôsô obu života Vášhášho dieťaťa.
ý y ý ý pý ý p

Pečeť BIO kvality ty gargaraantantuujeujeu ne nejvyjvyššíššíší kvalitu a ppřevřevyšuy je 
požpožp adaadavkyvky kl kladead né EU nnana BIO produuoduktyk .
P Pečaťč ť BI BIO kO kO kkvavalvalvalityityity gagaga g rranranttuje najvvyššyššiu kkvavalitlitu au  prevyšujujee
požpožiadiadavkavky ky kladadladladeené EU na BIO O produkukty.

(DE-Ö-ÖKÖKO-001)
ZememZeměděěděědělsklsklskááá produkce/

Poľnohospodárstvo 
EU/EÚ mimmo Eo EU/EÚ

pp
CZ-CZ-BIBIO-0-00001

Množství připravené/
Množstvo pripravenej výživy 

Příprava/Príprava dávky

Množství/
Množstvo vody

Počet odměrek/
odmierek

170 ml 150 ml 5
200 ml 180 ml 6
235 ml 210 ml 7

Od ukončeného 6.měsíce/mesiaca 
Pokračovací mléčná kojenecká výživa 
Následná  mliečna  dojčenská  výživa

L. fermentum hereditum®
a GOSa GOS…

Projekt:  CZ2038 HiPP 2 Combiotic  
Mat.-Nr.:  219462     –1016–
Prägung: Ja 
Prägung  
aus Mat.-Nr.: 214661

Farbigkeit: 

Cyan  Magenta Yellow 

Pantone 280 C Stanzform 

Bearbeiter: Eva Eder
 dtp@kastner.de

Produktinfo:
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