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Cea mai bună hrană pentru sugari1

   Compoziţia sa este perfect adaptată nevoilor sugarilor

   Oferă toţi nutrienţii importanţi pentru o dezvoltare sănătoasă

    Asigură cea mai bună protecţie posibilă a sugarilor: 
– întăreşte sistemul de apărare al corpului 
– protejează împotriva infecţiilor gastrointestinale 
– reduce riscul îmbolnăvirilor viitoare, pe parcursul vieţii, ex: obezitate şi alergii

Laptele matern oferă toţi nutrienţii importanţi în cantităţile 
necesare.

Laptele matern conţine culturi vii ce colonizează intestinul 
copilului, având efecte benefice.3-6

Acizii graşi polinesaturaţi cu lanţ lung (AA, DHA) sprijină 
dezvoltarea creierului, a celulelor nervoase şi a vederii.2

Compoziţia laptelui matern

Compoziţie unică

Laptele matern are o compoziţie unică ce asigură o dezvoltare sănătoasă a sugarilor.
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Frecvenţa lactobacililor şi  a bifidobacteriilor în 160 de mostre de lapte matern (%)7
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Laptele Matern – 
    Standardul de Aur
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Laptele matern conţine, în mod adecvat, o cantitate redusă de 
proteine de calitate înaltă (approx. 1.7 g/100 kcal).10  

Laptele matern conţine şi alte substanţe importante ce contribuie la 
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Laptele matern este bogat în oligozaharide cu efect prebiotic ce 
promovează dezvoltarea bacteriilor intestinale benefice.8,9
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Cercetarea compoziţiei 
laptelui matern şi efectele 
sale pozitive asupra sănătăţii 
copilului.

HiPP ORGANIC COMBIOTIC® 
lapte de început este 
dezvoltat pe baza celor 
mai recente descoperiri în 
domeniu.

Prebiotice aprobate: GOS
•  Galacto-oligozaharide din lactoză
•   Pentru a susţine o floră intestinală sănătoasă13

•   Siguranţa certificată de FDA (GRAS)14

FDA: Food and Drug Administration(Agenţia SUA a Medicamentelor şi Alimentelor) 
GRAS: Generally Recognized as Safe (În general recunoscut ca fiind sigur)

Cantitate redusă de proteine
•   Conform recomandărilor curente ale experţilor11  

(1.89 g proteine/100kcal)
•   Calitatea optimizată a proteinelor (cu alfa-lactalbumină, proteină 

de calitate înaltă din zer)
•   Siguranţa şi eficienţa demonstrate12

Probiotic natural: 
L. fermentum hereditum® CECT5716
•   Originar izolat din laptele matern 3,4,15

•   Printre primii colonizatori ai intestinului16

•   Siguranţă certificată de EFSA (QPS)17 și FDA (GRAS)18 
EFSA: European Food Safety Authority (Autoritatea Europeană Pentru Siguranţa Alimentelor) 
QPS: Qualified Presumtion of Safety (Prezumţia Calificată de Siguranţă)

Acizi graşi valoroşi: LCP
•   Acid docosahexaenoic (DHA) şi acid arahidonic (AA),  

conform recomandărilor ştiinţifice curente2

•   Importanţi pentru dezvoltarea creierului, a celulelor nervoase şi a 
vederii

Toţi nutrienţii importanţi conform legii
•  Macronutrienţi şi micronutrienţi în cantităţile corespunzătoare
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Noua generaţie de formule de lapte cu o compoziţie 
unică pentru un început bun în viaţă

  Conţinutul de LCP corespunde recomandărilor2

   Conţinut scăzut de proteine, exact cât au nevoie sugarii

    Combinaţie unică de prebiotice şi probiotice

 + De calitate ecologică HiPP

 
HiPP 1 ORGANIC COMBIOTIC® inspirat din natură:

Implementarea celor mai recente descoperiri în  
domeniul cercetării laptelui matern
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Laptele matern este considerat
Standardul de Aur în ceea ce priveşte aportul proteic!

HiPP 1 ORGANIC COMBIOTIC®  
– Cu un conţinut scăzut de proteine (1.89 g/100 kcal),  
dar cu proteine de calitate înaltă

Laptele matern: prin conţinutul proteic redus de 1,7 g/ 100 kcal10 şi proteinele de cea 
mai înalta calitate, asigură

  Dezvoltare sănătoasă

   Stres metabolic redus

  Creştere în greutate adecvată vârstei

  Programare metabolică favorabilă, cu infuenţă pozitivă asupra viitoarei  
  creşteri în greutate

   Dezvoltare generală 19,11

Formulele de lapte de început: conţinut proteic mai mare decât în cazul laptelui matern

   Un factor de risc pentru obezitate?19,11

Experţii recomandă

Aport redus de proteine, mai apropiat de nevoile fiziologice:

  Conţinut proteic conform celor mai recente recomandări ale experţilor11 

    Calitate optimizată a proteinelor  
(cu alfa-lactalbumină, proteină de calitate înaltă din zer)

  Studiul clinic# a dovedit siguranţa şi adecvarea lui HiPP 1 Combiotic®:12

  ✔  Creştere adecvată vârstei - de asemenea,  
confirmată la vârsta de 4 ani20

  ✔  Aportul proteic apropiat de cel al copiilor alăptaţi

 ✔ Influenţă pozitivă asupra saţietăţii sugarului

 ✔ Efiecienţă energetică îmbunătăţită

  Misiune pentru formulele de lapte de început:
 Conţinut proteic redus şi îmbunătăţirea calităţii proteinelor

  HiPP 1 ORGANIC COMBIOTIC® – promovează o creştere 
corespunzătoare vârstei şi, în acelaşi timp, are şi un conţinut 
proteic adaptat nevoilor sugarilor.

studiu publicat

Aportul proteic prin laptele matern a fost calculat pe baza cantităților băute de către grupurile de intervenție și test, la momentele 
respective de examinare (valori medii pentru ambele grupuri); conţinutul proteic al laptelui matern 1,2 g/ 100 ml, corespunzător la 1,7 g/ 
100 kcal.10 Diferenţele dintre formula cu conţinut redus de proteine şi formula de control sunt semnificative:  
** P< 0.01; *** P< 0.001.

#Perioada de intervenţie: de la naştere pâna la 4 luni; grup de intervenţie care a primit formula de lapte de început cu conţinut redus de proteine 
(1,89 g proteine/ 100 kcal), n=82; grup de control care a primit formula standard (2,2 g proteine/100 kcal), n=82; grup de referinţă reprezentat de 
sugari alăptaţi, n=92. Copiii au fost examinaţi şi evaluaţi din punct de vedere antropometric după 30, 60, 90 şi 120 de zile de viaţă.

“  Reducerea consumului de proteine de catre sugari, prin promovarea alăptării 
și prin reducerea conținutului de proteine din formulele de lapte de început 
poate contribui eficient la prevenirea obezității copiilor.” 19 (Weber et al. 2014)

“ Un conţinut proteic al formulelor de lapte de început apropiat de valoarea 
1,8g/100 kcal este de dorit.” 11  
(Koletzko et al. 2009)

Conţinut scăzut de proteine conţinut scăzut
de proteine

<2.0 g/100 kcal
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  Formulă de lapte cu conţinut redus de proteine 1,89 g/100 kcal
  Formulă de lapte de control 2,2 g / 100 kcal

  Formula de control are un aport proteic semnificativ mai mare decât formula cu conţinut redus de proteine
  Copiii hrăniţi cu formula cu conţinut redus de proteine au prezentat un aport proteic similar cu cel al copiilor alăptaţi
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Comparaţie între aportul proteic al laptelui matern şi al formulei de lapte12
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Prebiotice şi probiotice -  
sprijin eficient în dezvoltarea unei  
microbiote intestinale pozitive

ESPGHAN* Position Paper 2011:25

Suplimentarea formulelor de lapte de început cu prebiotice şi/sau probiotice

Funcţiile microbiotei intestinale:

  Sprijină maturizarea sistemului imunitar ce nu este complet dezvoltat21,22

   Contribuie la protejarea sugarilor împotriva infecţiilor21

De exemplu, factori influenţi sunt: 

  Dietă (prebiotice, probiotice)

   Modalitate de naştere (vaginală vs cezariană)

   Fără preocupări legate de siguranţă pentru copiii sănătoşi

    Cerinţele ESPGHAN:

  Formulele de lapte HiPP îndeplinesc cerinţele ESPGHAN

• Dovada siguranţei şi a beneficiilor fiecărui prebiotic şi probiotic şi  
 a fiecărei combinaţii a acestora

•  Informaţii pe termen lung asupra aportului de probiotice în copilăria 
timpurie şi influenţa lor asupra dezvoltării viitoare

Prebioticele şi probioticele sunt 
importante, în mod particular, 
pentru copiii născuţi prin 
cezariană, întrucât microbiota 
lor intestinală este diferită 
de cea a celor născuţi pe cale 
vaginală. 23
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*ESPGHAN - Societatea Europeană de Gastroenterologie, Hepatologie şi Nutriţie Pediatrică

Prebiotice + Probiotice

Grafic modificat din Dominguez-Bello, 201024

  altele
  Bacilli 

 Lactobacilli

 Actinobacteria
 Fusobacteria
 Bacteroidetes
 Proteobacteria

*GOS = Galacto-oligozaharide din lactoză
**Lactobacillus fermentum hereditum® CECT5716 – probiotic din culturi ale acidului lactic, izolat din laptele matern
***GOLF = Acronim GOS + L. fermentum

HiPP ORGANIC COMBIOTIC®  –  
Combinaţia unică de prebiotice şi probiotice
Studiile clinice confirmă siguranţa şi beneficiile formulelelor de lapte de început 
şi formulelor de lapte de continuare ce conţin GOS* + L.fermentum**

  GOS + L. fermentum sunt sigure

Studiu asupra formulei de lapte de continuare (GOLF***1)26 şi asupra formulei de lapte 
de început (GOLF 2)27:

	 ✔ Creştere corespunzătoare atât în grupul de studiu, cât şi în grupul de control

	 ✔ Formulele sunt bine tolerate

	 ✔  Formulele de lapte de început cu GOS şi L. fermentum oferă, de asemenea, 
siguranţă pe termen lung28 

  GOS + L. fermentum - beneficiu practic

Incidenţa infecţiilor GOS + L. fermentum vs. GOS
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Studiu pentru formula de lapte de 
început (GOLF 2)

 Grup control: doar prebiotice (GOS)  Grup test: prebiotice + probiotice (GOS + L. fermentum)

✔ Semnificativ mai puţine infecţii

✔  Superioritatea GOS + L. fermentum 
vs GOS demonstrată ştiinţific

✔ Semnificativ mai puţine infecţii

✔ Indicii ale superiorităţii GOS +  
 L. fermentum vs GOS 
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 "L.fermentum CECT5716 

și Galacto-Oligozaharide 
în formulele 

HiPP 
ORGANIC COMBIOTIC®."
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  Sprijină maturizarea sistemului imunitar ce nu este complet dezvoltat21,22

   Contribuie la protejarea sugarilor împotriva infecţiilor21

De exemplu, factori influenţi sunt: 

  Dietă (prebiotice, probiotice)

   Modalitate de naştere (vaginală vs cezariană)

   Fără preocupări legate de siguranţă pentru copiii sănătoşi

    Cerinţele ESPGHAN:

  Formulele de lapte HiPP îndeplinesc cerinţele ESPGHAN

• Dovada siguranţei şi a beneficiilor fiecărui prebiotic şi probiotic şi  
 a fiecărei combinaţii a acestora

•  Informaţii pe termen lung asupra aportului de probiotice în copilăria 
timpurie şi influenţa lor asupra dezvoltării viitoare

Prebioticele şi probioticele sunt 
importante, în mod particular, 
pentru copiii născuţi prin 
cezariană, întrucât microbiota 
lor intestinală este diferită 
de cea a celor născuţi pe cale 
vaginală. 23
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Prebiotice + Probiotice

Grafic modificat din Dominguez-Bello, 201024
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*GOS = Galacto-oligozaharide din lactoză
**Lactobacillus fermentum hereditum® CECT5716 – probiotic din culturi ale acidului lactic, izolat din laptele matern
***GOLF = Acronim GOS + L. fermentum

HiPP ORGANIC COMBIOTIC®  –  
Combinaţia unică de prebiotice şi probiotice
Studiile clinice confirmă siguranţa şi beneficiile formulelelor de lapte de început 
şi formulelor de lapte de continuare ce conţin GOS* + L.fermentum**

  GOS + L. fermentum sunt sigure

Studiu asupra formulei de lapte de continuare (GOLF***1)26 şi asupra formulei de lapte 
de început (GOLF 2)27:

	 ✔ Creştere corespunzătoare atât în grupul de studiu, cât şi în grupul de control

	 ✔ Formulele sunt bine tolerate

	 ✔  Formulele de lapte de început cu GOS şi L. fermentum oferă, de asemenea, 
siguranţă pe termen lung28 

  GOS + L. fermentum - beneficiu practic

Incidenţa infecţiilor GOS + L. fermentum vs. GOS
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LCP (omega 3 & 6) 
în HiPP Formule de lapte de început

Demonstrat ştiinţific şi recomandat2

   Sugarii alăptaţi primesc acizi graşi polinesaturaţi cu lanţ lung, valoroşi, prin 
intermediul laptelui matern

   Acid docosahexaenoic (DHA, acid gras omega-3) şi acid arahidonic  
(AA, acid gras omega-6): acizi graşi LCP, importanţi în nutriţia sugarilor

   LCP (omega 3 & 6): 
Importanţi pentru dezvoltarea cognitivă, dar şi pentru dezvoltarea vederii

  HiPP Formule de lapte de început conţin LCP conform 
recomandărilor agreate.2

Experţii internaţionali sunt în favoarea formulelor de lapte îmbogăţite 
cu LCP astfel încât sugarii ce nu sunt alăptaţi să fie hrăniţi asemănător 

sugarilor alăptaţi şi nu dezavantajaţi faţă de aceştia.2

omega 3 & 6
LCP

HiPP 1 ORGANIC COMBIOTIC® 
Formule de lapte de început  
- Siguranță pe termen lung demonstrată prin 
studiu Follow-Up (GOLF-2 - Follow-up)13
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  Formulele de lapte de început cu GOS şi L. fermentum sunt, 
de asemenea, sigure pe termen lung.28

 ✔ Creştere corespunzătoare atât în grupul de studiu,  
  cât şi în grupul de control

      Grup studiu: prebiotice + probiotice (GOS+L.fermentum)             Grup control: doar prebiotice (GOS)

Prebiotice + Probiotice

Al
te

 in
gr

ed
ie

nt
e



LCP (omega 3 & 6) 
în HiPP Formule de lapte de început

Demonstrat ştiinţific şi recomandat2

   Sugarii alăptaţi primesc acizi graşi polinesaturaţi cu lanţ lung, valoroşi, prin 
intermediul laptelui matern

   Acid docosahexaenoic (DHA, acid gras omega-3) şi acid arahidonic  
(AA, acid gras omega-6): acizi graşi LCP, importanţi în nutriţia sugarilor

   LCP (omega 3 & 6): 
Importanţi pentru dezvoltarea cognitivă, dar şi pentru dezvoltarea vederii

  HiPP Formule de lapte de început conţin LCP conform 
recomandărilor agreate.2

Experţii internaţionali sunt în favoarea formulelor de lapte îmbogăţite 
cu LCP astfel încât sugarii ce nu sunt alăptaţi să fie hrăniţi asemănător 

sugarilor alăptaţi şi nu dezavantajaţi faţă de aceştia.2

omega 3 & 6
LCP

HiPP 1 ORGANIC COMBIOTIC® 
Formule de lapte de început  
- Siguranță pe termen lung demonstrată prin 
studiu Follow-Up (GOLF-2 - Follow-up)13

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

1 an 3 ani2 ani½ an

G
re

u
ta

te

60 cm

80 cm

100 cm

În
ăl

ţi
m

e

90 cm

70 cm

1 an 3 ani2 ani½ an

40 cm

50 cm

55 cm

45 cm

1 an 3 ani2 ani½ an

C
ir

cu
m

fe
ri

n
ţă

 c
ra

n
ia

n
ă

  Formulele de lapte de început cu GOS şi L. fermentum sunt, 
de asemenea, sigure pe termen lung.28

 ✔ Creştere corespunzătoare atât în grupul de studiu,  
  cât şi în grupul de control

      Grup studiu: prebiotice + probiotice (GOS+L.fermentum)             Grup control: doar prebiotice (GOS)

Prebiotice + Probiotice

Al
te

 in
gr

ed
ie

nt
e



Siguranţa în care puteţi avea încredere

Calitatea Laptelui
•   Din producţie ecologică

•   100% fără organisme modificate genetic

•   Laptele este exclusiv de origine europeană

Calitatea Grăsimilor

•  Utilizarea unui amestec de diverse uleiuri vegetale pentru a atinge un spectrum de  
acizi graşi, inspirat de natură

•   Ulei de palmier ecologic 
– Exclusiv din resurse sustenabile 
–  Din culturi prietenoase cu mediul şi social responsabile, din plantaţii certificate  

de către The Rainforest Alliance

Siguranţa Calităţii
•    Aplicăm sisteme ale calităţii mai stricte decât cele prevăzute  

de lege, când şi unde este posibil

•   Laboratorul HiPP: capabil de a analiza mai mult de 1.200 de reziduuri

•   Mai mult de 500 de teste pentru o serie de producţie

Calitatea HiPP

MAI PUŢIN

 
Toţi nutrienţii importanţi conform legii

HiPP Formule de lapte

   Compoziţia formulelor de lapte este strict reglementată prin lege.

   Legea defineşte toate valorile limită minime şi maxime.

  Formulele de lapte oferă toţi macro şi micro nutrienţii importanţi pentru o  
  dezvoltare sănătoasă.

  HiPP Formule de lapte sunt create pe baza nevoilor nutriţionale 
ale copilului, corespunzătoare vârstei respective.

Un concept pas-cu-pas care asigură aportul necesar de nutrienţi.

• Fier  –  pentru formarea sângelui şi 
dezvoltarea cognitivă

	  Formulele de lapte HiPP conţin fier cu 
bio-disponibilitate crescută.

	  HiPP Formule de lapte de continuare 
conţin de 2 ori mai mult fier decât HiPP 
Formule de lapte de început.

• Calciu – pentru oase

•  Vitamina D – pentru oase şi dinţi, dar şi 
pentru sistemul imunitar

	  HiPP Formule de lapte de creştere  
conţin considerabil mai multă  
vitamina D decât laptele de vacă.Formulă de 

continuare
Formulă de 

început
Formulă  

de creştere,  
de la 1 an

Formulă  
de creştere, 
de la 2 ani

Raport cazeină : zer

HiPP Lapte de început lapte matern

HiPP Lapte de 
continuare

HiPP Lapte de creştere lapte de vacă

40 : 60
60 : 40

80 : 20

nutrienţi
conform

legii

Alte ingrediente
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HiPP ORGANIC COMBIOTIC®
Noua generaţie de formule de lapte

Studii clinice actuale:  
HiPP ORGANIC COMBIOTIC® cu GOS + L.fermentum

   beneficiu: mai puţine infecţii

   siguranţă pe termen lung: creştere adecvată

   conform recomandărilor ESPGHAN cu privire la formulele de lapte cu  
pre- şi probiotice

   evaluare pozitivă a studiilor de către experţii internaţionali29

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.
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