
HiPP - Formule Lichide pentru Uz Clinic

Formulele Lichide HiPP 
  create într-un mod unic 
   – inspirate din natură

Material adresat exclusiv personalului medical și farmaceutic.

90 ml 90 ml

HiPP PRE COMBIOTIK® / HiPP NE COMBIOTIK® 
1 Înainte de deschidere, agitați bine

2 Încălziți până la 40°C

3 Agitați din nou viguros

4 Deschideți capacul și asigurați-vă că folia de protecție a rămas intactă. 
 Puteți veri�ca starea foliei de protecție strângând ușor produsul (nu va curge) 

5 Îndepărtați folia de protecție. Turnați cantitatea necesară într-un biberon 

6 Lăsați-l să se răcească la temperatura de băut (aprox. 37°C)

7 Veri�cați temperatura și folosiți produsul imediat

Utilizare

Înainte de utilizare, vă rugăm să veri�cați starea foliei 
de protecție – aceasta trebuie să �e intactă. Datorită 
compoziției speciale, o textură cremoasă poate să 
apară. Formarea sedimentelor pe pereții sticlei este 
normală și se datorează modului de depozitare. 
Acestea se vor dizolva de îndată ce încălziți produsul și 
amestecați. A nu se încalzi la cuptorul cu microunde 
(risc de opărire).

Resigilați sticla imediat după utilizarea cantității necesare de lapte, păstrați-o la frigider (4-6°C) și 
consumați-o în 24 de ore.

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare întocmai! Depozitarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului pot afecta sănătatea copilului. 
Depozitarea incorectă a laptelui preparat în biberon pentru o perioadă mai mare de timp pot � dăunatoare sănatății, pentru că, de exemplu, se pot 
dezvolta bacterii nedorite. Curățați bine sticla biberonului, tetina și inelul. 

Informații importante
Laptele matern reprezintă cea mai bună metodă de hrănire pentru un copil. O dietă echilibrată în timpul sarcinii și după 
naștere stimulează alăptarea. Mamele trebuie să ştie că decizia de a întrerupe alăptatul este una greu reversibilă. Este 
important ca acestea să știe că hrănirea complementară le-ar putea compromite procesul de alăptare. 
Introducerea unei formule se va face doar la recomandarea medicului. Sfătuiți femeile cu privire la modul de preparare a 
formulei și luați în considerare informațiile și instrucțiunile importante de pe ambalaj. Pregătirea incorectă a formulei poate � 
dăunătoare pentru sănătatea sugarilor.
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HiPP PRE BIO COMBIOTIK®
Lapte de început – de la naștere

✓ gata preparat – 90 ml

✓ calitate ecologică

✓ conține �bre valoroase GOS* obținute din lactoză

✓ conține LCP ce sprijină dezvoltarea creierului și a țesutului nervos, 
 precum și dezvoltarea vederii1

✓ conținut scăzut de proteine (1.89g/100kcal) adaptat nevoilor 
 speci�ce sugarilor - reduce riscul obezității pe parcursul vieții

HiPP NE COMBIOTIK®
Supliment Nutritiv 

HiPP PRE COMBIOTIK® este cea mai recentă generație de 
formule de lapte adaptată exact nevoilor nutriționale ale sugarilor. 

Cu ingrediente ecologice atent selectate și o combinație unică de 
ingrediente valoroase, HiPP PRE BIO COMBIOTIK® stabilește un 
nou standard în nutriția sugarilor.

Prebiotice: GOS

• Galacto-oligozaharide din lactoză pentru a susține 
 o �oră intestinală sănătoasă
• GOS asigură scaune mai moi, similare cu cele ale 
 copiilor alăptați2

• Siguranță certificată de FDA** (GRAS***)3

• Conform recomandărilor curente ale experților 
 (1.89g/100kcl)4

• Siguranța și eficiența demonstrate5, 6

Galacto-oligozaharidele susțin o microbiotă 
intestinală sănătoasă încă de la naștere

Administrarea unei cantități adecvate de 
proteine poate contribui în prevenirea obezității
din copilărie7

(GOS din lactoză)
prebiotice

Cantitate adecvată de proteine 
în HiPP PRE COMBIOTIK® 

<2.0 g/100kcal
de proteine

Conținut scăzut

5 Fleddermann M et al. Clin Nutr 2014; 33(4): 588-585
6 Fleddermann M et al. PLoS ONE 13(7): e0199859
7 Weber M
8 Koletzko B et al. J Perinat Med 2008; 36: 5-14
 et al. Am J Clin Nutr 2014; 99(5):1041-51

9 Souci, Fachmann,Kraut, Die Zusammensetzung der Lebensmittel – Nährwert-Tabellen, 7. Au�age, Medpharm, Stuttgart 2008
10 Academy of Breastfeeding: Hospital Guidlines for the Use of Supplementary Feedings in the Healthy Term Breastfed Neonate, Breastfeeding Medicine 4, 2009, 175 – 182
11 Koletzko, Fidler, The fatty acid composition of human colostrum, Eur J Nutr 39: 31-37, 2000
12  Koletzko et al, Fatty acid composition of mature human milk in Germany, Am J ClinNutr 1988, 47:954-9, 1988

1 Koletzko B et al AJCN 2020; 111: 10–16
2 Ben XM et al. Clin Medj 2004; 117 (6): 927-931
3 http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/
  GenerallyRecognizedasSafeGRAS/GRASListings/ucm153910.htm
4 Koletzko B et al. Am J Clin Nutr 2009; 89 (6): 1836-1845

*GOS – galacto-oligozaharide
** / ***
FDA: Food and Drug Administration
(Agenția SUA a Medicamentelor și Alimentelor)
GRAS: Generally Recognized as Safe 
(În general recunoscut ca �ind sigur)

Acizi grași polinesaturați 
cu lanț lung, valoroși: LCP

• Acid docosahexaenoic (DHA) și acid arachidonic (AA), 
 conform recomandărilor științi�ce curente8

• Importanți în primele luni de viață, întrucât organismul 
 sugarilor nu poate produce o cantitate su�cientă de LCP8 

• Mai mult de 60 de ani de experiență în agricultura ecologică
• Oriunde este posibil, HiPP impune valori limită și controale 
 mai stricte decât cele impuse de lege
• Fără inginerie genetică

Acizii grași polinesaturați LCP sunt importanți 
pentru dezvoltarea creierului, a celulelor nervoase 
și a vederii

Formulele lichide HiPP cu aceeași calitate 
Organică HiPP 

Natural, cea mai bună 
calitate ecologică HiPP

*NE: Supliment Nutritiv

✓ gata preparat – 90 ml

✓ conținutul energetic este adaptat după modelul colostrului

✓ conține LCP ce sprijină dezvoltarea creierului și a țesutului nervos, 
 precum și dezvoltarea vederii1

✓ conține proteine din zer hidrolizate, astfel �ind hipoalergenic 
 și ușor de digerat

✓ conține toți nutrienții necesari în cantitate optimă, similar 
 unei formule de început

HiPP NE COMBIOTIK® este un supliment nutritiv hipoalergenic, modelat 
după compoziţia colostrului, pentru dieta nou-născuţilor la termen și 
pentru tratamentul dietetic al nou-născuţilor cu hipoglicemie şi/sau pierdere 
în greutate pronunţată. Conţine toţi nutrienţii necesari unei formule de 
început.

Indicaţii:
Formulă specială pentru dieta nou-născuţilor la termen și 
pentru tratamentul dietetic al nou-născuţilor cu 
hipoglicemie şi/sau pierdere în greutate pronunţată.

Energie:
Aportul energetic al HiPP NE COMBIOTIK® Supliment 
Nutritiv este adaptat după modelul colostrului şi este 56 
kcal/ 100ml. 9

 
Proteine:
HiPP NE COMBIOTIK® Supliment Nutritiv conţine proteine 
hidrolizate din zer în concordanţă cu recomandările curente 
în ceea ce priveşte suplimentarea alimentaţiei în primele 
zile de viaţă.10

Mai mult, cantitatea de proteine din HiPP NE COMBIOTIK® 
Supliment Nutritiv corespunde aproximativ cu cantitatea de 
proteine din colostru.

Carbohidrați:
Conţinutul de lactoză de 5 g per 100 kcal este în 
conformitate cu reglementările legale în ceea ce priveşte 
formulele de început (min. 4.5 g lactoză per 100 kcal) şi 
permite un screening sigur al galactozemiei, indiferent de 
metoda de test utilizată.

Lactoza şi maltodextrina sunt utilizate în raport de 1:1.
Combinarea surselor de energie cu eliberarea rapidă şi lentă 
stabilizează nivelul de zahăr din sânge.

Grăsimi:
HiPP NE COMBIOTIK® Supliment Nutritiv conţine LCP (acizi 
graşi polinesaturaţi cu lanţ lung) în cantitatea egală cu cea 
găsită în colostru, ca medie la nivel European. 11

Cu un total de 1.31 g LCP per 100 g acizi graşi (acid 
arahidonic şi acid docosahexaenoic), HiPP NE COMBIOTIK® 
Supliment Nutritiv conţine de două ori mai mult LCP per 
100 gr acizi grași comparativ cu laptele uman matur (0.55 
mg acid arahidonic şi acid docosahexaenoic per 100 gr de 
acizi grași). 12

Vitamine și minerale:
HiPP NE COMBIOTIK® Supliment Nutritiv garantează 
furnizarea echilibrată de vitamine şi minerale, similar unei
formule de început.
Aportul simultan de apă şi electroliţi importanţi, precum 
sodiul şi potasiul, conţinute în HiPP NE COMBIOTIK® 
Supliment Nutritiv, ajută în prevenirea hiponatremiei.

Gust, aspect și toleranță:
HiPP NE COMBIOTIK® Supliment Nutritiv are un gust bun, 
similar cu formula HiPP HA.

omega 3 și 6
LCP

Formulele Clinice HiPP Inspirate din natură – încă de la început

Sigla organică a U.E.


