
Nagymértékben bontott fehérjékkel, allergiára veszélyeztetett
csecsemők számára.
Nem alkalmas a kifejezetten tejfehérjére allergiás csecsemők
táplálására vagy tejfehérje allergia gyanúja esetén.
Az anyatejjel kapcsolatos legújabb kutatások ismereteire alapozva, a
HiPP táplálkozás-tudományi szakemberei kifejlesztették a
csecsemőtápszerek új generációját, a HiPP HA Combiotik® -ot.

• Tejsavkultúrával
Elkészítés: A tápszert minden étkezés alkalmával frissen készítse
el és pontosan tartsa be az elkészítési és adagolási útmutatót.  A
maradékot ne adja még egyszer a babának. A tápszert ne
melegítse mikrohullámú sütőben a túlmelegítés veszélye miatt.

1. Minden etetés alkalmával friss ivóvizet forraljon, majd
kb. 40 - 50 °C-ra hűtse le.* A táblázat szerinti
vízmennyiséget mérőpohárral mérje ki.

2. A kimért vízmennyiség kb. 2/3-át töltse a cumisüvegbe.
3. A dobozban lévő mérőkanalat töltse meg a táblázat

szerinti pormennyiséggel, majd húzza le a felesleget.
A kimért pormennyiséget töltse az üvegbe.

4. A cumisüveget zárja le és alaposan rázza össze.
5. Öntse hozzá a maradék vizet és ismét jól rázza össze.
6. Mielőtt elkezdi az etetést, gondosan ellenőrizze a

fogyasztási hőmérsékletet (kb. 37 °C)!
* A tápszer elkészítésénél kerülje a forró víz használatát, mert az
károsítja a természetes tejsavkultúrát (Laktobacillus).
Etetés közben a gyermeket mindig tartsa az ölében. A babát soha ne
hagyja felügyelet nélkül, mert félrenyelhet. Használat után a tasakot
zárja vissza és tisztítsa meg a cumit, az üveget és a kupakot! A tasak
tartalmát a felbontástól számított 3 héten belül használja fel.
A por színe a természetes eredetű alapanyagok miatt változhat.
Fontos figyelmeztetés: A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a
legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Amennyiben nem áll
rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya
van, a HiPP HA 2 Combiotik használata előtt kérdezze meg
gyermekorvosát, védőnőjét. A 6 hónapos vagy annál idősebb
csecsemő részére a tápszer csak részét képezheti a vegyes
táplálkozásnak. Nem használható anyatej-helyettesítő tápszerként
az élet első 6 hónapjában.  A gyermek egészsége és a fogszuvasodás
elkerülése érdekében mielőbb szoktassa hozzá gyermekét a pohárból
való ivásra. A tápszer helytelen, a használati utasítástól eltérő
elkészítése vagy tárolása és az orvos, védőnő javaslatától eltérő
alkalmazása a gyermek megbetegedéséhez vezethet.

Tápszeres étkezések száma/nap: kb. 5 étkezés.

Az előírt folyadékmennyiségek irányadó jellegűek. A pontos adagolás
érdekében használja a dobozban található adagolókanalat.
A termék a gyártás helyét sértetlenül hagyta el. Vásárlás előtt kérjük,
ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. A fólia csomagolás garantálja
a termék optimális frissességét és aromáját. Szobahőmérsékleten
(max.25°C), száraz helyen, hőmérséklet ingadozást kerülve tárolja.
Száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban minőségét megőrzi
(nap, hónap, év):  a doboz alján jelzett időpontig.
Forgalmazza: HiPP Kft. 9167 Hanságliget, Hipp u. 1.
e-mail: info@hipp.hu
Cikkszám: HU2183-01     EM-Nr.: 16_1148/47373508

HiPP HA 2 Combiotik® hidrolizált
fehérjét tartalmazó, tejalapú anyatej-
kiegészítő tápszer    6 hónapos kortól

A tápérték táblázatban feltüntetett értékek a természetes
eredetű anyagok szokásos ingadozásain belül vannak.
Védőgázas csomagolási eljárással készült.
**Standard higítás: 100 ml fogyasztásra kész tápszer =
14,1 g  HiPP HA 2 Combiotik tápszer + 90 ml felforralt és
megfelelő hőmérsékletre hűtött ivóvíz. Egy lesimított
mérőkanál = kb.  4,7 g HiPP HA 2 Combiotik
Összetevők a fogyasztásra kész tápszerben:
laktóz, növényi olajok (pálmaolaj1, repceolaj, napraforgó olaj),
keményítő, savófehérje hidrolizátum, galakto-oligoszacharid
laktózból, kalciumortofoszfát, káliumklorid, emulgeálószer:
zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észtere, L-tirozin,
káliumhidroxid, nátriumhidroxid, kalciumcitrát, C-vitamin,
magnéziumkarbonát, káliumcitrát, magnéziumszulfát,
L-triptofán, kalciumkarbonát, vasszulfát, cinkszulfát,
természetes tejsavkultúra2, pantoténsav, A-vitamin, niacin,
rézszulfát, E-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin,
káliumjodát, folsav, K-vitamin, nátriumszelenát, biotin,
D-vitamin, B12-vitamin.

1A pálmaolaj független szervezetek által ellenőrzött
fenntartható gazdálkodásból származik

2Lactobacillus fermentum CECT5716

                    Nettó tömeg: 500 g

Tápérték (középérték)          100 ml fogyasztásra
          kész tápszerben**

Energia: 293 kJ/70 kcal
Zsír: 3,5 g
- ebből telített zsírsavak: 1,2 g
- egyszeresen telítetlen zsírsavak: 1,6 g
- többszörösen telítetlen zsírsavak: 0,7 g
Szénhidrát: 7,7 g
- ebből cukrok1: 5,5 g
- keményítő: 2,0 g
Rost: 0,4 g
Fehérje: 1,7 g
Só: 0,05 g
Ásványi anyagok:
Nátrium: 0,02 g
Kálium: 80,0 mg
Klorid: 45,0 mg
Kalcium: 70,0 mg (13%)*
Foszfor: 39,0 mg
Magnézium: 6,00 mg
Nyomelemek:
Vas: 1,0 mg (13%)*
Cink: 0,5 mg (10%)*
Réz: 0,045 mg
Jód: 15,0 µg (19%)*
Szelén: 1,5 µg
Mangán: 0,011 mg
Fluorid: 0,0055 mg
Vitaminok:
A-vitamin: 70,0 µg (18%)*
D-vitamin: 1,2 µg (17%)*
E-vitamin: 0,70 mg (14%)*
K-vitamin: 5,0 µg (42%)*
C-vitamin: 10 mg (22%)*
B1-vitamin: 0,060 mg (12%)*
B2-vitamin: 0,11 mg (16%)*
Niacin: 0,60 mg
B6-vitamin: 0,040 mg
Folsav: 10,0 µg (13%)*
B12-vitamin: 0,15 µg (19%)*
Pantoténsav: 0,50 mg (17%)*
Biotin: 1,5 µg (15%)*
További tápérték:
Linolsav (Omega-6): 0,65 g
Linolénsav (Omega-3) 0,07 g
Galakto-oligoszacharid: 0,4 g

1Laktózból származó természetes tejcukor (5,4 g/100 ml)

*a napi beviteli referenciaérték %-a.

       Étkezésenkénti adagolás

Fogyasztásra Forralt víz     Lesimított

kész tápszer ml mennyisége ml     mérőkanalak száma

 170 150 5

 200 180 6

 235 210 7


