
O companie care plasează copiii în centrul său de interes, poartă 
o mare responsabilitate. 

De aceea, acum mai bine de 60 de ani, am fost printre primele 
companii ce s-au implicat pe deplin în agricultura organică şi 
încă de atunci ne dezvoltăm continuu.

Pentru noi, nimic nu este mai presus decât sănătatea şi 
bunăstarea copiilor noştri, de aceea facem tot ceea ce ne stă în 
putere pentru a-i ajuta să crească natural, într-un mediu sănătos. 

Garantez aceste lucruri cu numele meu.

Informații importante!
Laptele matern reprezintă cea mai bună şi ieftină modalitate de hrănire a sugarilor, oferindu-le totodată cea mai bună protecţie împotriva bolilor. HiPP susţine 
recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind alăptatul ca modalitatea exclusivă de hrănire a sugarilor în primele 6 luni de viaţă, şi continuarea alăptării după 
această vârstă, în paralel cu introducerea hranei de diversificare. Mamele trebuie să ştie că decizia de a întrerupe alăptatul este una greu reversibilă. Introducerea unei 
formule de lapte se va face doar la recomandarea medicului.

Material destinat personalului medical şi farmaceutic.

HiPP Formule de Lapte 
                  de Calitate Ecologică

hipp.ro

HiPP Organic
   
ECOLOGIC fără, compromis
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HiPP ORGANIC
Formule de lapte

Calitate ECOLOGICĂ, 
cu cele mai bune ingrediente pe care 
Natura le poate oferi

HiPP ORGANIC Lapte de început - de la naştere

apotrivit pentru hrănirea copiilor sănătoși nealăptați sau parțial alăptați, de la naștere

aideal în completarea alăptării

aconţine toţi nutrienţii necesari

aacizi graşi polinesaturaţi cu lanţ lung
(LCP = Omega 3&6) – importanţi, în mod particular, în primele luni de viaţă, la această vârstă 
copiii neputând produce suficienţi acizi graşi esenţiali LCP

aconține doar lactoză (ca unic glucid)

auşor de digerat, adaptat pentru a fi potrivit nevoilor nutriţionale speciale ale sugarilor 

acizi graşi esenţiali Omega 3&6 din surse naturale

calciu natural

vitamine din surse naturale

proteine adaptate vârstei, din lapte ecologic

HiPP ORGANIC:
din convingere şi din tradiţie, nu din tendinţe!

Sigla HiPP Organic garantează cea mai înaltă calitate 
şi respectarea unor cerinţe mai stricte decât cele impuse 
de legislaţia UE privind producţia ecologică.

Sigla UE 
a producţiei ecologice

Soluţia standard: 13 g HiPP 1 ORGANIC + 90 ml apă = 100 ml lapte preparat;
o măsură dozatoare = aprox. 4,4 g HiPP 1 ORGANIC

*procent din necesarul zilnic conform recomandărilor D-A-CH (Germania-Austria-Elveţia) 
pentru copiii cu vârste între 1 şi 4 ani. 100 ml lapte de vacă: proteine 3,3 g, Omega-3 (ALA) 
23 mg, fier 0,06 mg, vitamina D 0,088 µg, vitamina C 1,7 mg.

Control stringent al calității
• laboratoare HiPP acreditate
• mai mult de 260 de teste 
   pentru fiecare produs
• de multe ori, controale mai stricte 
   decât cele prevăzute de lege

Peste 60 de ani de experiență 
în agricultura ecologică

Agricultură ecologică 
în armonie cu natura

Metode de creştere 
a animalelor conform speciei 

Fără inginerie genetică - 
fără compromis 

(conform Directivei CE 
privind Agricultura Ecologică)
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HiPP 3 JUNIOR 
ORGANIC 

Lapte de vacă

Pentru o masă de seară mai sățioasă, se poate folosi în continuare 
HiPP 2 ORGANIC, până la vârsta de 3 ani.

apotrivit pentru hrănirea copiilor sănătoşi, ca parte a unei alimentații diversificate, de la 6 luni 

aacizi grași Omega-3, din ingrediente ecologice

acalciu natural din lapte și, suplimentar, carbonat de calciu din surse minerale naturale - 
pentru a sprijini dezvoltarea oaselor 

anutrienți esențiali pentru creștere și dezvoltare – vitamine și minerale ce completează 
aportul oferit de diversificare 

aproteine de înaltă calitate din lapte de calitate ecologică, în cantitate adaptată vârstei și 
ușor de digerat

HiPP 2 ORGANIC Lapte de continuare - de la 6 luni

HiPP 3 JUNIOR ORGANIC 
Lapte praf pentru copii în creştere
– din a 12-a lună

aHiPP 3 JUNIOR ORGANIC  
oferă un aport de nutrienți 
importanți pentru creștere, în 
cantitățile corespunzătoare 
nevoilor de la această vârstă 

aproteine – cantitate redusă, 

adecvată nevoilor copiilor mici

aacizi grași Omega 3 

afier – pentru dezvoltarea 

cognitivă şi formarea sângelui  

avitamina D – pentru oase şi dinţi

avitamina C – pentru absorbţia 

fierului

Soluţia standard: 
12,1 g HiPP 3 JUNIOR ORGANIC + 90 ml apă = 
100 ml lapte preparat; 
o măsură dozatoare = aprox. 6,1 g HiPP 3 JUNIOR 
ORGANIC

Soluţia standard: 13,9 g HiPP 2 ORGANIC + 90 ml apă = 100 ml lapte preparat; 
o măsură dozatoare = aprox. 4,6 g HiPP 2 ORGANIC

Comparaţie între 
HiPP 3 JUNIOR ORGANIC şi laptele de vacă:

Valori nutriționale per 300 ml 
(cantitate recomandată pentru consum 300 - 330 ml/zi)

pentru dezvoltarea 
creierului și a 
țesutului nervos

pentru dezvoltarea 
cognitivă & formarea 
sângelui

pentru oase și dinți

pentru absorbția 
fierului

Proteine


