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SlSlSlSl žžožžožoženeeníí · ZZlZlZ žoženniie
Odstředěné mmlléko/Odsdstretreddené mlieko, rostlinné/rastlitlinnénénnénné ol oll olejejej ( (palmmmmový ,
olej❤, řepkovový/repkový olej, slunečnicový/slnečnicový olej), lakklaktóztóztózaa,,
preprebiobiotictickká vláknina (galaktooligli osacharidy z laktózyy), draselné soli kyseliny
citrónové/citrónovej, vápenaté soli kyseliny orthofosforečnéčné/or/o thofos-
forforečnečnej,j  vápenaté soli kyseliny citrónové/citrónovej, sísíraran hořečnattý/ý/
hhorhorečnečnečnatýýatýa v, vititaitamínmínmín C C, C, sí síranran že železleznatnatýý, stastabilbilizáizátoror ky kyselina mléčná/mliečnačna, , 
přířípřírodrodrodníníní kulkkulkulkulturttuturtu y my mmy my léčného kvašení/príroírodnédnéd ku kukkultúltúry mliečneho kvaseniaia 
(La(La( ctoctobacbacillil us ferfermenmentumttum hhehe he dredrededredituituitutuiitum®m®m®m 11)), ), vititamía n AA, v, vitamín E,E, vi tamtamín n BBBB2222,, ,
jodjodjoddjo ičničniičnanan an dradraselselse ný,ný, bi biotin/biotín, vitammín ín D, D, vivitamín BB122.

❤ z certifikovananéného o ho trvale udržitelného hhospsposppoodáoodáo řstř ví/ví/í/ tr valo udržateeľnéného 
hospodárstvava

1Lactobacillus s fffeermermenteentum um CECCECCT57T57T575716 bebebezbez lepku/beb zglzg utéénovn ý
bez genetickky y my modiodifikovaných suroroovinvinv //modifikoikovanýcýchh su s rovín

Množství nápoje a dávkování · Množstvo nápoja a dávkovanie
C Doporučujeme podávat 2 porce HiPP 3 JUNIOR Combiotik® denně. Uvedené množství nápoje a počet porcí na den 
jsou pouze orientační. Dítě nemusí vypít celý hrníček. Používejte prosím přiloženou odměrku! 
K Odporúčame podávať 2 porcie HiPP 3 JUNIOR Combiotik® denne. Uvedené množstvo nápoja a počet porcií na deň 
sú len  orientačné. Dieťa nemusí vypiť celý pohár. Používajte prosím priloženú odmerku! 

Návod k přípravě · Návod na prípravu
C Dodržujte přesně návod na přípravu mléčné výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava by mohla vést k ohrožení
zdraví Vašeho dítěte. Připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. 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!).ýdnů od otev Neohřívejte v troubě (nebttýt vření obalu N výživu v mikrovlnnééé bbebezpečí opaření!)e
K Dodržiavajte presne návod na prípravu mliečnej výživy ako aj uvedené odporúčania.v v Nesprávna príprava by mohla viesť s
k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa. Pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. Fľašu a všetky jej súčasti vždy dôklad-
ne vymyte. Otvorený obal ihneď po odobraní výrobku dobre uzatvorte, 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 údaje

Pitnou vodu před každou přípravou 
převaříme a necháme zchladnout na teplotu 
cca. 40 až 50°C.*
Pitnú vodu pred každou prípravou 
prevaríme a necháme schladiť na teplotu 
cca. 40 až 50°C.*

PotPotř břebřeb énéné mnomnož tžstžst ívíví připřipřipraprapravenvenvené sé sé studtudtudenéenéené 
nebo teplé vody nalijeme do hrnku.
Potrebné množstvo pripravenej studenej 
alebo bo tepteplejlej vo vodydy nalnalejeejememe dodo pohpoháraára.

Odměrku lehce naplníme výrobkem a zarov-
náme o hranu uvnitř boxu. Odměřené množ-
ství výrobku přidáme do hrnku. / Odmerku 
zľahka naplníme výrobkom a zarovnáme o 
hranu vo vnútri boxu. Odmerané množstvo 
výrobku pridáme do pohára.

Zamícháme, při přípravě s teplou vodou 
zchhzchladladladímeímeíme nana na te te teploploplotutu vhovhodnodnou ku k pi pip tí tí 
(cca. 37°C). Teplotu prověříme.
Zamiešame, pri príprave s teplou vodou 
ochhl dladímeíme na na te teploplotutu vhovhodnúdnú na na pi pitietie 
((cca. 37°37°C)C). Te Teploplotutu prepreververímeíme.

*Aby nedošlo k poškození přírodních kultur mléčného kvašení (Laktobacily), nepřelévejte výrobek příliš horkou vodou.
*Aby nedošlo k poškodeniu prírodných kultúr mliečneho kvasenia (Laktobacily), nezalievajte výrobok príliš horúcou vodou.

C Mléčnou výživu můžete připravit i se studenou převařenou pitnou vodou.
K Mliečnu výživu môžete pripraviť aj so studenou prevarenou pitnou vodou.

C Na 1 odměrku – 30 ml převařené pitné vody     K Na 1 odmerku – 30 ml prevarenej pitnej vody

PPPoPoPPo žužužiititííí · PoPPoužužitie
C HHiPP 3 J3 JUNIOROR Combiotik® se ideádeáálnělnělně hoho hodídí dí prproprop  děd ti i jakj o mléččný ný nápnápoj k snnídani, do müsli, k večeečeři nebo k pití 
v pprrůběhu dne - z hrnečku. HiPP 3 JUNIOR Combmbiotiotiotik®ik®ik mů mů můžžžetž e podávat od 1 roku v nánávaznosti na jakoukoliv pv pokrokračovací
mmléčnou  kojeneckou vu výživu. 
K HiPP 3 JUNIOR Combiotik® sa ideálne hodí í prepre deti ako mliečny nápoj na raňajky, do müsli, na večeru alebbo na ppitiitie 
v  priebehu dňa - z pohára. HiPP 3 JUNIOR ComCombiotikik® m® môžeôžete te podávať od 1 roka v nadväznosti ni na aa akúkkúkkoľvoľvoľvoľvekekek násnáslededleddnúnú nú 
mlimlimliečnečneč u du dojčojčensenskúkú vý výživživu.u. 

HiPP 3 JUNIOR Combiotik®
C Děti ve věku od 1 roku mají speciální výživové požadavky. 
HiPP 3 JUNIOR Combiotik® obsahuje důležité živiny, které jsou důležité pro 
správný růst Vašeho dítěte, a to v potřebném množství: redukované množství 
bílkovin odpovídající věku dítěte, důležité vitamíny a minerály pro zdravý vývoj. 
Proto HiPP 3 JUNIOR Combiotik® obsahuje např. železo a vitamín D, který  D, který 
podporuje vstřebávání vápníku, a tím i zdravý růst kostí.  

✔  - Přírodní kultury mléčného kvašeníéčného kva
✔   - Prebiotická vláknina (GOS*)iotická v   

KK Deti vo veku od 1 roku majú špeciálne výživové požiadavky. 
HiPP 3 JUNIOR Combiotik® obsahuje dôležité živiny, ktoré sú dôležité pre správny 
rast Vášho dieťaťa, a to v potrebnom množstve: redukované množstvo bielkovín 
zodpovedajúce veku dieťaťa, dôležité vitamíny a minerály pre zdravý vývoj. Preto 
HiPP 3 JUNIOR Combiotik® obsahuje napr. železo a vitamín D, ktorý podporuje 
vstrebávanie vápniku, a tím aj zdravý rast kostí. 

✔✔  -   PríPrírodrodrodnéné né kulkultúrt y mliečneho kvasenia
✔   - Prebiotická vláknákninainaina (G (G( OS*)     

*galaktooligosacharidy získané z laktózy

Receptura podle posledníchh v vědědececkýkýchch d dopporučučeneníí ··
ReR ceceptptúrúra a pop dľa poslledednýných vedeckých odporúčúčaníí

p p p pp p

C HiPP 3 JUNIOR Combiotik® byl vyvinut dle nejlepších znalostí a zkušeností 
vědeckého týmu HiPP pro mléčnou výživu. Je vyráběn na základě posledních 
doporučení výživových expertů co se týče složení*:

✔ Redukovaný obsah bílkovin1

✔ Jód
✔ Železo
✔ Vápník
✔ Vitamín D

K HiPP 3 JUNIOR Combiotik® bol vyvinutý podľa najlepších vedomostí a 
skúseností vedeckého tímu HiPP pre mliečnu výživu. Je vyrábaný na základe 
posledných odporúčaní výživových expertov čo sa týka zloženia*:

✔ Redukovaný obsah bielkovín1

✔✔ JódJód
✔✔ ŽŽelezo
✔ Vápnik
✔✔✔ VitVitVi ammímín Dn D

*výb*výbý ěr děr doporoporučenčečččenenučený hhchých ýcýý živin dle / výbeýbeýýbýbeý r odr odr od úporúporúporúč ýčanýčanýýčaný h žch žch žch ivín podľa “German San San San Socieocieocieocieoocietytyty oty f Pediatrics 
andandandand aand AdollAdolAdolAd esceesceesc t Mnt Mnt Medicedicedicineine ine (DGK(DGK( G J)”J)  ) / „NNN/ „Něěmecěmeckáká ská s lpolepolep ččnosčnost prt prt pp do děo děo dětskotskotskou au au a dorodorodorodoro tstovstovstovovou mou mou mou m diedicedicedicedicííí-í
nu“““nu“nu  nu  nu  /“Ne/“N/“Ne/ Ne/ Ne/ meckkkmeckmeckmeckmec ááá spá spá spá sp l čl čoločoločoločoloč ťťťnosťnosťnosť prepre pre prepp ddetdetdet det kúskúskúskúskú da doa doa doa dorastrastrastrastrast úovúovúovúovúovú ovú ddimedimedimedimedimedi íícínucínucínucínucínu“““

1HiPPHiPP 3 J3 J 3 JUNUNIONIOUNIONIOUNIOUNIOR CoCR CoRR CoCoR C mbiobimbiombiombiom tik®tik®tiktik 1- 1  1  11 9,9 g,9 g,9 g,9 g/100/100/100//100/100 lml,ml ml,m , kkrakra kra kravskévskévskééké mlémlém mlémmléék /ko/mko/mko/mli kliekliekoo - o  3 333,3 3,3 3,3 //10g/10g/10g/100 l0 ml0 ml00 ml

Množství připravené/
Množstvo pripravenej 

výživy 

Příprava/Príprava dávky
Počet porcí na den/

porcií na deňMnožství/
Množstvo vody

Počet odměrek/
odmeriek

170 ml 150 ml 5 2

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:

CZ2034

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_0050EM

219456
– 1016 –

100 ml
mléka/mlieka*

Energie/ Energia 215 kJ
51 kcal

Tuky 2,5 g 
z toho  
    nasycené/nasýtené mastné kyseliny 0,8 g
    mononenasycené/mononenasýtené mastné kyseliny 1,1 g
    polynenasycené/polynenasýtené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 5,0 g
z toho 
    cukry1 5,0 g
Vláknina 0,6 g
Bílkoviny/Bielkoviny 1,9 g
Sůl/Soľ 2 0,05 g
Minerální/Minerálne látky
Sodík 20 mg
Draslík 155 mg (16 %3)
Vápník/Vápnik 130 mg (24 %3)
Fosfor 77 mg (14 %3)
Hořčík/ Horčík 12 mg (15 %3)
Stopové prvky
Železo 1,0 mg (13 %3)
Jód 25 μg (31 %3)
Vitamíny
Vitamín A 36 μg (9 %3)
Vitamín D 1,7 μg (24 %3)
Vitamín E 0,60 mg (12 %3)
Vitamín C 6,7 mg (15 %3)
Vitamín B2 0,18 mg (26 %3)
Vitamín B12 0,40 μg (50 %3)
Biotin/Biotín 3,6 μg (36 %3)
Další/Ďalšie výživové údaje
Kyselina linolová (Omega-6-mastná kyselina) 0,5 g
Kyselina alfa-linolenová/ linolénová (Omega-3-mastná kyselina) 0,05 g
Galaktooligosacharidy 0,6 g
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/Štandardne redenie: 10,9 g výrobku + 90 ml převařené pitné/

jj

 prevarenej pitnej vody = 100 ml připravené/pripravenej výživy
1 zarovnaná odměrka/odmerka = cca 3,6 g výrobku
Pro 1 porci/porciu: 18,2 g výrobku + 150 ml pitné/pitnej vody
1 laktóza = 4,8 g/100 ml;
2 přepočítané z přirozeně se vyskytujících složek surovin/ prepočítané z prirodzene sa 
 vyskytujúcich zložiek surovín
3 referenční/referenčné hodnoty příjmu/príjmu (NRV = Nutrient Reference Value)

ŠŠppičičičičičkokokokokovávávvává kkk kvavavavalilililitatatatata HH HH HiPiPiPPP
CCC JsJsme mem přepřesvěsvědčedčeni ni o so právnonostiti popo p užívánání přísně kontrolovvaných bioooloogogogogickckýchýchch p přísasad.d. d. PřiřPřiPři vý výběrběru surovin dododrždržujeme
přípřířísnásnás  leegisg lativní nařízení pí pro ro mllém čnoou bu u atolececí výživu. Přísnsné ké kontroly kkkvvaaalla ityy - odod prvprvvníních surovin až popo ko kokonečnečnýný výýrv obek
zaručuučuu ují jí nejvyšší bezpečnosnost pt pro ro  VásVás a  a VaVaVaše dítě.
KK SmSmme presvededčenčení oí o spsprávnososstti používžívvvaniaa a prísne ne konk troololovaných bbbiolooogo icckýchých prprprísaí d. Pri výbere ssurourovínvínvín do dododdrdržiavame 
prírísnesneees  le legisslatlatíívne nnariiariadadeadeadeniaiaiania p pre mlieieččnuu babatoľt acú vývýživživu. u Prísne kokoontrrrrroolyyoo  kvvalalialial ttyy - od prvých surovín až po konečný 
vývýrrýrooboboob k zk zaaruučujčujú nú najvajvyšššyšššiuiu iiu bezb pečnonosť pprre VásVás a  Vaše ddieťieťa.aa.

DůDůDůlleležižitátá u upopozozornrněněníí · DôDôleležižitété u upopozozornrneneniia
C Není určeno pro výživu kojenců do uk. 11112. 222 měsíce. HiPP 3 JUNIOR Combiotik® je určen k pití z hrnečku. Pečečujtujte oe o pr praviav deldelnounou 
zubzubzubzubzubníníníníní hyghyghyghyghygy ienieieieie u – obzvlzvzvlzvzvláštáštáštášá ě pě pě pě pě ppředředředředřed sp sp sp aním. . VěVěVěnVěVěnujtttujtujte pe pe pe pe pe pozoozozozozoz rnoonooosststst st vyvvyvvyvyvvyvvyvážežežeeené nénéné stravě a zdravévévéééémumumumumu u ůzpůzpůzpůzpůpůsobsobsobsss u života Vašašehoh  dídídídítěttěttětětee. e.e.  
KKKKK NieNieNieNie jejeje jejjj urururur ur určečenenčenčenčennčennenéééé pé pé pééé péé pé pppprerererere re ýžvýžvýžvýžvýžvýžvýžýýý iivuivuivuivuivuivu ddoododododo dojčijčijčjččijčiijčijčijčijjjj attatataatatatat at ddododododododo kkukukukukuk.uk.uk.uk. 121212121212122 12 mmmmmm. mm. m. m. m iiiesiessesiesiesiesesiesiesiesiacacacaaacaacaacaacaacaacaacaacaaca HHHHHHHHHHH. H. H. H. HiPPiPPiPiPPiPiPPiPPiPPiPiPPiPPiP 33333 3  3  333 JUJUNJUJUNJUJUNJUJUNJUNJUNNJUNJJJ IORIOIORIORIORIO CoCooCoo Combimbimbimmbiotiotiootiotik®k®kk  jejejeje jj určurčurčurčenýenýenýý nana na pipi pipi pip titietietietiee z z  z pohpohpohpohpoppoháraára S. Startartarajtjajtajtj e se se sa oa o 
prapraprapraprapraprpraraprap ididvidvidvidvidividvvidviddvidvvidvid lllllelnelnelnelnelnelnelnelnúúúúúú zú zú zú zú zú zú z bbbbbbnubnubnubnubnubnú hú hhú hú húú hú hú hhhhú h iiygiygiygiygiygiyg enuenuenuenuenu - - hlhlhlhlahlahlahlahlaavnevnvnevnene prprprr prpp ddedededed spaspaap ííínímnímímímímnímním VVVVV. V. Venunuenenuen jjjtejtejte popo pop zororzzoorororzornosososnosnossnnnonosnossťťťť vťť vť vť vť vť vť vť v ááááyváyváváváyváyvyvááyváyváyy žžžžženženženženženženženženžen jjjejejejejejejejej jj strstrttstrstrstrstrstrstrstraveaveaveaveaveaveaveaveave aaaaa a  a a ddzdrzdrzdzdrzdrzdrzdrzdrzdrzdrzdr éééévéavavéavéavééavavéavéavéavavéavémumumumumumumumu mu mu ôôôspôsspôspôspôspôôspôspôspôspôpp bbsobsobsosobsobsosobsoobsobob žžu žu žu žu žu žuu žžiiivoivoivoivoivoivoivottatatatatata ta áVášVášVášVášVášVášVášVášhhhhohohohoho dididiediediediedieť ťť ťťaťť ťťaťťaťťaťťaťaaa.a. 
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