
HiPP ORGANIC COMBIOTIC® cu Metafolin® –  
cu un pas mai aproape de natură. 

Știința și natura mână în mână.

Bewiesene  
Sicherheit dank  

bewährtem Konzept

Zufriedene Bäuchlein  
dank optimaler  
Verträglichkeit

Natürlicher  
Schutz ohne  
Gentechnik  

und mit besten  
Bio Zutaten

Zufriedene Bäuchlein  
dank optimaler  
Verträglichkeit

Natürlicher  
Schutz ohne  
Gentechnik  

und mit besten  
Bio Zutaten

Susține o  
microbiotă  
intestinală  

sănătoasă pentru 
protecție optimă  
și tolerabilitate

Bewiesene  
Sicherheit dank  

bewährtem Konzept

Cele mai bune 
ingrediente 
ecologice și  
fără OMG,  

pentru protecție 
naturală

Bester Schutz dank 
Aufbau einer ge-

sunden Darmflora

O combinație ideală  
pentru siguranță dovedită 

Zufriedene Bäuchlein  
dank optimaler  
Verträglichkeit

Natürlicher  
Schutz ohne  
Gentechnik  

und mit besten  
Bio Zutaten

Bester Schutz dank 
Aufbau einer ge-

sunden Darmflora
Bewiesene  

Sicherheit dank  
bewährtem Konzept

Susține dezvoltarea  
naturală a copilului

Natürlicher  
Schutz ohne  
Gentechnik  

und mit besten  
Bio Zutaten

Bester Schutz dank 
Aufbau einer ge-

sunden Darmflora

* Metafolin® este o marcă înregistrată a Merck KGaA, Darmstadt, Germania. 
HiPP ORGANIC COMBIOTIC® este singura formulă cu Metafolin® 

Foarte important! Laptele matern este cea mai bună hrană pentru copilul tău.  
Se recomandă alăptarea exclusivă cu lapte matern pentru sugarii cu vârstă de până la 6 luni. 

hipp.ro/med
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HiPP ORGANIC COMBIOTIC® este singura formulă cu Metafolin® 
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HiPP ORGANIC COMBIOTIC® cu Metafolin® –  
cu un pas mai aproape de natură. 

Știința și natura mână în mână.

Știința și Natura 
Mână în MânăANI

HiPP
COMBIOTIC®

Cu un pas mai aproape  
de natură.
HiPP ORGANIC COMBIOTIC®.
Acum îmbogățit  
cu Metafolin®.

Material dedicat cadrelor medicale.

* Metafolin® este o marcă înregistrată a Merck KGaA, Darmstadt, Germania. 
HiPP ORGANIC COMBIOTIC® este singura formulă cu Metafolin®.
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Următorul pas în  
cercetarea laptelui matern

Forma ideală de folat: 5-MTHF 
•  nu necesită metabolizare
•   este disponibil imediat organismului 
 

în timpul 
alăptării

naștereperioada pre sarcină 
și în timpul sarcinii

Prevenirea defectelor de tub neural: 
Suplimentarea cu 5-MTHF 

Dezvoltare ideală pentru sugari: 
5-MTHF în laptele matern 

Scopul nostru:  
să înțelegem pe deplin 

exemplul naturii –  
Laptele Matern 

  peste 10 ani de  
cercetare in cadrul  

Grupului de Cercetare 
HiPP privind Laptele  

Matern  

  în cooperare cu  
specialiști din  
întreaga lume

Folat: crucial în procesul de diviziune celulară și în dezvoltarea  
țesuturilor1 ...

... și, prin urmare indispensabil, mai ales în primele etape de dezvoltare! 

Sinteza ADN Diviziune celulară Formarea sângelui Sinteza proteinelor

1 Bailey LB et al. J Nutr. 2015 ;145:1636S-1680S.

Atelierul despre 
Laptele Matern



Siguranța este  
principala prioritate  

la HiPP:  
Metafolin® este sigur  

pentru utilizare în  
formula de început2!

NOU - cu Metafolin®
Formă naturală de folat (5-MTHF), așa cum se găsește  
în laptele matern: disponibil imediat și sigur. 

AFNM
acidul folic 
nemetabolizat 
se acumulează și 
rămâne neutilizat

mutația enzimei 
MTHFR  
reduce rata de 
metabolizare a 
folatului în forma sa 
activă 5-MTHF

(enzime)  

MTHFR 

 THF
tetrahidrofolat 

 5,10-
metilen-THF 

 DHF
dihidrofolat 

Acid folic
 (enzime) DHFR

5-MTHF (= Metafolin®): formă biologic activă

*

Până acum:  
formula fortificată  

cu acid folic sintetic  
era standardul

Acum: 
numai în HiPP  

ORGANIC COMBIOTIC®

Pentru mai multe informații  
despre Metafolin®,  
va rugăm vizitați  

www.hipp.ro/med

2 Troesch B et al. PLoS ONE 2019; 14(8): e0216790.

* Metafolin® este o marcă înregistrată a Merck KGaA, Darmstadt, Germania.  
HiPP ORGANIC COMBIOTIC® este singura formulă cu Metafolin®


