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Složení · Zloženie
Odstředěněněné mé mé lékléko/Oo/ dstrede ené mlliekiekoo// , , laktózaa,,  rostlitlitlinnénnénné/ra/r/r stllinninninné oé oé olejjje (e (e ((palppp -,
movmovmovýýý oý lejj❤, řepkkp ovýovýý/re/repkopkopkopkopkp vvývý ý oleoleolejj,j, j sluslusluneččnečnečnicnicnicnicovýovýovýovýý/ l/sl/sl/ nečnečnečnicnicnicovýovýovýovýýý ololol ol j)ej)ej)ej)ej)j)j) pp, p, p, p, pp brebrebrebrebiotiotiotickickkckickickááááá ❤

lávlávlávlávlávlák ikniknikniknikninanananana aa ((ga(ga(ga(ga(ga(ga(ga(g l klaklaklaklaklaklaktootootootootootooliligligligligligligggosaosaosaosaosaosa hchachachachachacha idridridridridridridy zy zy zy zy zy zy  l klaklaklaklaklaklak ótóztóztóztóztóztózyyyyyyyyy)))),),), ), ddradradradradra lselselselselselsel énénénénéné né llsolsolsolsolsoli ki ki kki ki ki kkyseyseyseyseyseeyseyseysyy lililinlinlininlinliny cy cy cy cy ciiitritritritritrróóónónoóóónónoónooónonooóónoó o é/é/é/vé/vé/vé/vé/vé/é/vé/vé/vé// iititcitcitcitcitcitcittcitcitcit óóóóróróróró-ró-rró-ró-óró
nonovnovnovvnovnov jjjjjejeejejej,ej, ááááváávávává vápenenpenpenpenpen éééatéatéatéatéatéatéaté sosososo so solillilililililili li kkyskkyskyskyskyskyskyskysyy lieliliielielielielielielielinynynynynyny ny yy tortortortortortortorth fh fh fhofhofhofhofhofhoffhof ffosfosfosfosfosfosforereoreoreoreoreoreoreč éčnéč éčnéčnéčnéčnéčné///or/or/or/or// hthotthothothothofffosffosfosfosfosfosffforforforforforforečnečnečnečnečn jejejej,ej,j, áávávává vápepenpenpenpepenatététéatéaté s soooosolilililiilli kkyky-ky-ky-ky

llselselelselseseliiinyinyinyinnyinyinyy icicici ci ótrótrótrótrónovnovnovnové/é/é/cé/céé/cé/cé/ iiitritrritritróóónoónoónonoónoóno jjvejvejvejvejj ss, s, síííraíraíraíraa hhn hn hn hn hn hn h řřořeořeořeořeořeo ččččnanačnačnčnč tý/ttý/ý/týtý//tý/horhorhorhorhorhh čččečnečnečnečn týatýatýatýatýý, vv, v, v,, itaitaitaitamínmínmínmínmín CC,C,C C, C, ísís sí síranrannran že žežeželllezezeznnatnatýýý, 
stastastabibilbilbilbili áizáizáizáttortor kkky kysels ina mlmlééčná/mmlilieččna, ppřírřírřírodnodnodno í kí kí kultultulturyuryury ml mléčnéčnéhoého kv kvkvašeašeašení///prpríprírodné 
kultúry mliečneeho kvavasenia (La(Lactobacillus fffermenmenmentumtumtum he heeredredredredituituit m®m®1), ), vitittamíama n A, 
vitamín E, vitaammín B2, jodiodičnačnan draselný, biotin/biotín, vititamímííamín Dn DDn D, v, vitamín BBB12.

❤❤z certertifi ifikovk aného trvale udržitelného hospodářství/ trvalo udržateľného hospodárstva 
1Lactobacillus fermentum CECT5716  bez lelepkuku/ b/ bezgezglutlu énový
bezbezbez gee geg netnetnetickickicky my my modiodifi kfi kovaovanýcných sh surourovin/mo/ difi kovanýchých su surovín

Množství nápoje a dávkování · Množstvo nápoja a dávkovanie
C Uvedené množství nápoje a počet porcí na den jsou pouze orientační. Dítě nemusí vypít celý hrníček.  Používejte prosím 
 přiloženou odměrku! 
K 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 spotře-
bujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření!).  j ý pj ý p
KK Dodržujte presne návod na prípravu mliečnej výživy ako aj uvedené odporučenia. eee Nesprávna príprava by mohla viesť ťsťťss

p

k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa.
j p p p

 Pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. Zostatky znovu nepoužívajte. Otvore-em
ný obal 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 údaje

CC N Na 1 odmměrkěrku -u 30 30 ml ml př převaevařenřené pé pitnitné vé vodyody   KK Na Na 1 1 odmodmerkerku - 30 30 ml ml pr prevaevarenrenejej pitpitnejnej vo voddy

DůDůDůDůDůDůůůůllleleleeleleležižižižižižižiži áátátátátátá uuuu upopoopopop zozozozozornrnrnrnrněněněněněnííííí ··  DôDôDôDDôDôôleleležižižitétété u upppoppp zorneneniaiaia
CC Ne ní určrčenoeno pr pro vo ýživu kojkojojjenceene ů aů a ma malýclých dh dětíět  do uk. 24. 4. mměsíce. HiPP 4 4 JUNJUNIORI  Combimbiotiotik®k® sese idideid álálálně hě hě h díodíodí pr prpr do do do dě iětiětiětiět dd od odo 2 2 2 ll tletlet 
jako mmléčný ý nápoj k k snídani, do mü llüsliii, k vk vk večeečeři řiři nebnebnebnebo ko ko ko k pi pi p tí tí v ppprůbrrrů ěhu dnee z hrnečečku. Peeččujte o pravidelnou zubnubní hygienu – ob-
zvláštáště před sppaníanímm. Věnujte pozornost vyvážeáženéééné strstrstrst avěavěavě a zdravavavéa mu způsobobu žu živivota Vaššehoeh  dítěte.
KK Nie je určené pre výživu dojčiat a malých detí do kuk. 2 24. mesiaca. HiPP 4 JUNIOR Combmbiotik® sa ideálne hodí pre ddetieti od od 2 2 
rokov ako mliečny nápá oj na raňajky, do müsli, na večeru alebo na pitiie v priebehu dňa z pohára. a DbaDbajtejte na pr iavid ldelnú nú zubz nú hy-y
gienu – hlavne pred spaním. Venujte pozornosť vyyvážváženeenej sj strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa. 

ŠŠpŠpičiččkokokovává k kvavalilitata HiPP
CCC Js Jsmeme přesvědčeni o sprárávnovnosttitii po p užužížívánv í přísřísně n kontrolovvanýaných biologoggickkkkkýcch přpříísaadd. . PPři výběru surovinin d dododrždržujemme e příp sná 
legisisllatatitivvní nařízení pro mmléčléčnouno bba bb toltolecííec vvý v živu. PříPřísnés  kontrtrolyol  kvality - - od d pd rrvníchchh susuurovin až po konneečnnýý výrobekkk za zaručují 
 neejvjvyvyššíšíšš  bezpečnonost st propro Vá Vás a Vaašeše e dítě.
KKK S SSmSme pe reresvedčeníí o spsppsprávrávrávvnnosnosn titi používžívaniiaa pprísrísne kontrotrolovvlo anýan ch bioollologicckkkckc ýcch prrprísaísaísís dd. Pri výbere surovín dodržiavame prísne 
leglegggisislislslatíat vnevne naariariadendenia ia prepree mml ml m iečnu battoľao ciuiu výživživu. Prísne ko kontrtrntrolyolyooly kv kvaliality y -- oood ppd rvýýchhhch sururss ovín až po kkkoneoononečný výrobok zarzaručuuč jú j
nanajnajvyšvyvyššiušiu bebezzpečnočnosť sť prepre VáVá V ss a Vaše dieieťa.

Malé děti nejsou malí dospělí · Malé deti nie sú malí dospelí
C Malé děti nejsou malí dospělí – to platí obzvláště pro výživu, s věkem dítěte 
se mění také potřeba příjmu živin. Např. mateřské mléko obsahuje vyšší podíl 
tuku, protože miminko potřebuje v prvních měsících života velké množství kalo-
rií, aby mohlo rychle růst a rozvíjet se. U malých dětí klesá potřeba příjmu ener-
gie z tuků. Pro zdravý růst a vývin potřebují ale hodně vápníku stejně jako další vi-
tamíny a minerální látky. Aktuální studie, zabývající se výživou malých dětí, uka-ých dětí, uk
zují, že běžnou výživou není zásobení vitamínem D, železem a jódem dostatečné.zem a jód
K Malé deti nie sú malí dospelí – to platí hlavne pre výživu, s vekom dieťaťa sa mení avne pre výž
tiež potreba príjmu živín. Napr. materské mlieko obsahuje vyšší podiel tuku, pretože mate ské mli
bábätko potrebuje v prvých mesiacoch života veľké množstvo kalórií, aby mohlo rých-prvých mesia
lo rásť a rozvíjať sa. U malých detí klesá potreba príjmu energie z tukov. Pre zdravý rast ozvíjať sa. U m
a vývin potrebujú ale veľa vápnika rovnako ako ďalšie vitamíny a minerálne látky. Ak-a vývin
tuálne štúdie, zaoberajúce sa výživou malých detí ukazujú, že bežnou výživou nie je zá-
sobenie vitamínom D, železom a jódom dostatočné.

HiPP 4 JUNIOR Combiotik®
C HiPP 4 JUNIOR Combiotik® je přizpůsoben potřebám malých dětí co se týče 
 obsahu bílkovin a tuků. Dále obsahuje důležité látky podporující růst, které Vaše 
dítdítě ně nyníyníy  po pop třetřebujbujjee.

✔ - Přírodní kultury mmy mléčléčé néhé o kvašení

✔ - Prebiotická vláknina (GOGOS*)S*)S*):: PřiPřiPři ka ka každoždodende ní í konzumzumaciaci 
podp poruje prebiotická vláknina zdravou střevní mikroflóru.

✔ Železo: podporuje tvorbu b krvkrve ae a př přispispíváívá k k rozrozvojvoji duševních schopností

✔ Vitamín C: důležitý pro imunitní systém, m, podpodporporujeuje vstřeř bávbáváníání že železlezaa

✔✔ JódJód:: dů důležitý pro činnost štítné žé žlázlázy

        Pro silné kosti ve fázi vývoje

✔ Vápník: podporuje stavbu zdravých kostí

✔ Vitamín D: důležitý pro zdraví kostí a zubů

K HiPP 4 JUNIOR Combiotik® je prispôsobený potrebám malých detí čo sa týka 
obsahu bielkovín a tukov. Ďalej obsahuje dôležité látky podporujúce rast, ktoré 

j p p ý p ý ý

Vaše dieťa práve potrebuje.

✔ - Prírodné kultúry mliečneho kvasenia

✔ - Prebiotická vláknina (GOS*): Pri dennej konzumácii 
podporuje prebiotická vláknina zdravú črevnú mikroflóru. 

✔ Železo: podporuje tvorbu krvi a prispieva k rozvoju duševných schopností

✔ Vitamín C: dôležitý pre imunitný systém, podporuje vstrebávanie železa

✔ Jód: dôležitý pre činnosť štítnej žľazy 

         Pre silné kosti vo fáze vývoja

✔ Vápnik: podporuje stavbu zdravých kostí 

✔✔ VitVitamíamín Dn D: dô dôl žleži ýitý pre zddra ivie k ko tístí a zubzubov

 *galaktooligosacharidy získané z laktózy

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

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:

CZ2035

600 g 

Hrana pro 
zarovnání odměrky/

na zarovnanie 
odmerky.

Hrana pro 
zarovnání 
odměrky/

na zarovnanie 
odmerky.

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

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.*

PPotPotř břebřebnééné mnomnomnožstžstžstvívíví připřipřipraprapravenvenvené sé sé studtudtudenéenéené 
nebo teplé vody nalijeme do hrnku.
Potrebné množstvo pripravenej studenej 
alebo tepplejj vo vodydy nalnalejeejememe dodo pohpoháraára..

Odměrku lehce naplníme výrobkem a 
zarovnáme o hranu uvnitř boxu.
Odměřené množství 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 
zchzchzchladladladímeímeíme na na na te teploplop tutu vhovhodnodnou k pip tí 
(cca. 37°C). Teplotu prověřííme.
Zamiešame, pri príprave s teplou vodou 
schschladladímeíme na na te teploplotutu vhovhodnúdnú na pip tie 
(cc(ccaa. 37°37 C).C). Te Teploplotutu prepreververímeíme.

*Aby nedošlo k poškození bakterií mléčného kvašení (Laktobacily), nepřelévejte výrobek příliš horkou vodou.
*Aby nedošlo k poškodeniu baktérií 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.

100 ml 100 ml 
 mléka/mlieka*
Energie/ Energia  200 kJ/48 kcal
Tuky 2,2 g
z toho
   nasycené/nasýtené mastné kyseliny 0,7 g
   mononenasycené/ mononenasýtené mastné kyseliny 1,0 g
   polynenasycené/polynenasýtené mastné kyseliny 0,5 g
Sacharidy  5,0 g
z toho
    cukry1 5,0 g
Vláknina 0,6 g
Bílkoviny/Bielkoviny 1,7 g
Sůl/Soľ 2 0,05 gg
Minerální/Minerálne látkyy
Draslík 155 mg (16 %g ( 3))
Vápník/Vápnik 130 mg (24 %p p g ( 3))
Fosfor 75 mg (14 %g ( 3))
Hořčík/ Horčík 12 mg (15 %3))
Železo 0,7 mg (9 %Ž

g (g (
3)

Jód 25 μg (31 %μg ( 3))
Vitamínyy
Vitamín A 36 μg (9 %μg ( 3))
Vitamín D 2,9 μg (41 %μg ( 3))
Vitamín E 0,60 mg (12 %g ( 3))
Vitamín C 4,7 mg (10 %g ( 3))
Vitamín B2 0,18 mg (26 %g ( 3))
Vitamín B12 0,40 μg (50 %μg ( 3))

μg (Biotin/Biotín 3,5 μg (35 %μg ( 3)))
Další/Ďalšie výživové údaje
Kyselina linolová (Omega-6-mastná kyselina) 0,4 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/Štandardné riedenie: 10,5 g výrobku + 90 ml převařené pitné/

jj

prevarenej pitnej vody = 100 ml připravené/pripravenej výživy
1 zarovnaná odměrka/odmerka = cca 3,5 g výrobku
Pro 1 porci/porciu: 17,5 g výrobku + 150 ml pitné vody
1z toho laktóza = 4,8 g/100 ml
2přepočítané z přirozeně se vyskytujících složek surovin /prepočítané z prirodzene
sa vyskytujúcich zložiek surovín
3referenční/referenčné hodnoty příjmu/príjmu (NRV = Nutrient Reference Value)
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C Děti a mladiství si v době růstu budují 
zdravé kosti, proto potřebují obzvláště 
vápník a vitamín D. V dospělosti je už vývoj 
kostí ukončen. 

K Deti a mladiství si v období rastu 
budujú zdravé kosti, preto potrebujú 
hlavne vápnik a vitamín D. V dospelosti je 
už vývoj kostí ukončený.

Povytáhněte sáček a 
odstřihněte horní okraj sáčku 

yy

dle linie symbolu./ 
Povytiahnite vrecko a 

yy

odstrihnite horný okraj vrecka 
yy

podľa línie symbolu.
ýý

Sáček roztáhněte do okrajů 
balení./Vrecko roztiahnite do 

j

okrajov balenia.

Odměrku s požadovaným 
množstvím prášku zarovnejte 

p ýp

o okraj balení./Odmerku s 
pp

požadovaným množstvom 
jj

prášku zarovnajte o okraj 
p ýý

balenia. 
pp

Po odebrání prášku sáček 
uzavřete pomocí lepící 

pp

pásky./Po odobratí prášku
p pp p

vrecko uzavrite pomocou 
p y py

lepiacej pásky.

Uvolněte okénko označené 
šipkou na boční straně balení a 
do otvoru zasuňte odměrku./

pp

Uvoľnite okienko označené 
šípkou na bočnej strane balenia 
a do otvoru zasuňte odmerku.

p jp j

Vmáčkněte okénko pro 
uschování odměrky./

Vtlačte okienko na 
uschovanie odmerky.

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

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.

0000 66600000000 gggggg 

Od 2 let/rokov 
Mléčná batolecí výživa 
Mliečna batoľacia výživa

Projekt:  CZ2035 HiPP 4 Combiotic 
Mat.-Nr.:  219457     –1016–
Prägung: Ja
Prägung 
aus Mat.-Nr.: 217714

Farbigkeit: 

Cyan  Magenta Yellow 

Pantone 280 C Stanzform 

Bearbeiter: Eva Eder
 dtp@kastner.de
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