
Hrană sigură pentru  
copiii cu risc crescut de alegii

HiPP HA CombiotiC®

Pentru ce este mai prețios în viață.

HiPP HA CombiotiC®: 
Combinația unică inspirată din natură
   

+(GOS din lactoză)
prebiotice proteine

hidrolizate(L. fermentum)
probiotice

ANI
în PREVENIREA

ALERGIILOR

informații importante:
Laptele matern reprezintă cea mai bună modalitate de hrănire a sugarilor. Introducerea unei formule de lapte se va face doar la recomandarea medicului. 
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Intestinul - fundamentul pentru sănătate 
   microbiota intestinală echilibrată este importantă pentru maturizarea funcției imunitare.
   microbiota dezechilibrată (disbioza) poate fi asociată efectelor de lungă durată asupra sănătății (de ex. alergiile).7,8 

   Laptele matern conține prebiotice și probiotice. Este cea mai bună cale de a dezvolta o microbiotă intestinală echilibrată 
și de a preveni alergiile la sugari.12 

* Bazate pe abordarea GRADE, recomandările WAO sugerează utilizarea prebioticelor și probioticelor pentru prevenirea alergiilor la sugarii cu risc care sunt 
parțial alăptați, dar nu și în cazul sugarilor alăptați exclusiv. Recomanările sunt condiționate și bazate pe dovezi limitate.

  Prebioticele și probioticele sunt importante  
pentru un sistem imunitar sănătos!

microbiota intestinală a unui copil 
CU ALERGiE

microbiota intestinală a unui copil 
FĂRĂ ALERGiE

PREBIOtICE

ReComAndăRile WAo 

PEntRu 

PREvEnIREA ALERGIILOR* 

PROBIOtICE

Utilizarea prebioticelor și a probioticelor pentru prevenirea alergiilor,  
în cazul sugarilor nealăptați?
Organizația Mondială de Alergologie (WAO) sugerează utilizarea suplimentelor  
cu prebiotice și probiotice pentru prevenirea alergiei, în cazul sugarilor hrăniți cu formulă  
și care prezintă risc crescut de dezvoltare a alergiilor.13,14

Consecință posibilă:  
sistem imunitar afectat

beneficiu posibil:  
sistem imunitar sănătos

A) Bacterii intestinale benefice, de ex. bifidobacteriile9,10 

precum lactobacilii  
B) Bacterii dăunătoare, de ex. clostridia9,10
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Proteine hidrolizate verificate și testate 
Conținut scăzut de alergeni

Combinația de prebiotice și probiotice  
inspirată din natură

+

+

Prebiotice
Fibre valoroase care promovează 

selectiv dezvoltarea bacteriilor 
intestinale pozitive 

✔ Asigură creșterea adecvată vârstei 
     în conformitate cu standardele de creștere ale 

Organizației Mondiale a Sănătății 5

Galacto-oligozaharide (GoS)
         – Susține o floră intestinală sănătoasă

(un număr crescut de bifidobacterii15-18 și lactobacili 5)

Probiotic L. fermentum CECt5716
–  susține sistemul imunitar 19 –22

– Suprimă germenii patogeni6

Probiotice
Microorganisme benefice care 
colonizează intestinul 

✔  Reduce riscul de dezvoltare a dermatitei 
atopice, efect comparabil cu cel al laptelui 
matern 6proteine

hidrolizate

prebiotice(GOS din lactoză) (L. fermentum)
probiotice

HiPP HA COMBIOtIC® 
Formula unică pentru prevenirea alergiilor

Recomandările curente pentru prevenția  
alergiilor alimentare

  Formula HA cu eficacitate dovedită doar pentru sugarii cu risc crescut de alergii

   Fără utilizarea formulei HA pentru populația generală (lipsa datelor despre eficacitate și 
rezultate pe termen lung)

   Informații limitate privind îmbunătățirea digestiei în cazul formulelor HA, comparativ 
cu formulele de început pe bază de lapte de vacă

Hrană sigură după începerea diversificării
   recomandat copiilor după începerea diversificării
   îmbogățit cu galacto-oligozaharide din lactoză
   îmbogățit cu culturi probiotice naturale ale acidului lactic  

(L. fermentum hereditum® )
   asigură sațietate corespunzătoare vârstei

Poziția curentă a experților:4

HiPP HA 2 CombiotiC® 
Formulă de lapte de continuare cu proteine hidrolizate

istoricul familial
(pozitiv, dacă cel puțin o rudă de gradul I are astm,  

febra fânului sau dermatită atopică)

Formulă hipoalergenică (HA)
(parțial sau extensiv hidrolizată, cu efect preventiv documentat,  

nu o formulă pe bază de soia)
Formulă de bază

Alăptare exclusivă cel puțin în primele 4-6 luni

dacă nu este posibil

DA NU

Proteinele hidrolizate din formula de început HiPP HA CombiotiC®...

   asigură creșterea adecvată vârstei, în concordanță cu standardele OMS privind 
creșterea copilului.5

   reduc riscul de dezvoltare a dermatitei atopice - efect comparabil cu cel  
al laptelui matern.6

Hidrolizatul proteic din formula de început HIPP HA, utilizată în aceste studii, nu este identic cu hidrolizatul utilizat in studiul GInI.  

HiPP Formulă de început hipoalergenică: 
Siguranță și eficacitate dovedite
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Date antropometrice (greutate în funcție de vârstă, lungime în funcție de vârstă și IMC în funcție de vârstă) exprimate ca scoruri Z (standardele de 
creștere ale OMS). Scorurile Z cuprinse între -1.0 și 1.0 confirmă dezvoltarea adecvată vârstei (scorul Z = ± 1 este echivalent cu a 15-a/a 85-a curbă 
de creștere sau percentilă)

Studiu prospectiv observațional: în studiu au fost incluși 174 sugari cu risc crescut de alergii. Sugarii alăptați au primit doar lapte matern în primele 
6 luni de viață. Sugarii care au băut cel puțin 400 ml HIPP HA1 zilnic, înainte de examinările clinice din lunile a 2-a, a 4-a și a 6-a, au fost calificați ca 
fiind „hrăniți cu formulă hidrolizată“. Examinarea ulterioară a continuat până la vârsta de 2 ani.

Pentru evaluarea severității simptomelor atopice cutanate, a fost utilizat sistemul SCORAD. 

după 6 luni 
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