
HiPP ORGANIC COMBIOTIC®
Susține microbiota intestinală 
din prima zi

Sugarii extrași  
prin cezariană
au nevoie de  
protecție specială 

Știința și natura 
mână în mână
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VaginalCezariană

Cezariană

Microbiotă intestinală diferită 
în timpul primei săptămâni 
de viață.1

Bacterii benefice, ex.

Colonizarea bacteriană prin metoda de naștere

Operația cezariană

•	 În Europa și Asia Centrală, unul din 
patru copii se naște prin operație 
cezariană. 4

Nu se transmit lactobacilli urmare a 
contactului cu flora vaginală/ rectală a 

mamei

Colonizarea cu agenți patogeni 
”oportuniști” pentru imprimarea 

sistemului imunitar

Lactobacillus

Bifidobacterium

Bacteroides

Germeni patogeni

Vaginal

Altele

Bifidobacterium

Lactobacillus

Bacteroides

Creșterea incidenței globale a operațiilor de cezariană 4

patogen

benefic

benefic

patogen

Creează un mediu 
favorabil pentru 

colonizatorii 
ulteriori ai 

intestinului

Formarea unei 
microbiote 

intestinale sănătoase 
pentru susținerea 

sistemului imunitar

L. fermentum = 
unul dintre primii 

colonizatori ai 
intestinului nou-

născutului 3

Microbiota vaginală 
înainte de naștere 

este bogată în 
lactobacilli 2

Lactobacilli – colonizatori naturali ai intestinului, încă de la naștere

Efectele tipului de naștere asupra microbiotei sugarilor 1

Operația cezariană: un start diferit în viață
Efectele operației de cezariană asupra microbiotei intestinale

Concluzie:  
Sugarii extrași prin cezariană pornesc 
în viață cu o microbiotă intestinală 
nefavorabilă.

HiPP ORGANIC COMBIOTIC® – și sugarii extrași prin cezariană



Alăptarea: în mod special importantă pentru sugarii extrași prin cezariană!

Microbiotă intestinală bine dezvoltată 
începând cu prima zi de viață: 5,6

Susține dezvoltarea  
sistemului imunitar

Protejează împotriva  
infecțiilor intestinale

Protejează împotriva  
bolilor ulterioare

Intestinul sugarului alăptat

Concluzie: 
Laptele matern oferă sugarilor extrași prin 
cezariană cea mai bună protecție încă din prima zi 
de viață.

risc mai mare 
pentru sugarii 

extrași prin 
cezariană

41%

Probioticele din laptele matern și microbiota intestinală formează o barieră 
împotriva agenților patogeni. Prebioticele din laptele matern asigură o 
dezvoltare optimă a microbiotei intestinale, menținând rolul de protecție al 
acesteia împotriva agenților patogeni.

O microbiotă intestinală nefavorabilă 
pare să crească riscul de: 7-10

Alergii alimentare

 Febra fânului

 Astm

 Infecții

 Diaree 

microbiota intestinală pozitivă cu 
culturi de Lactobacili și Bifidus

Culturi probiotice din laptele matern

Potențiali agenți patogeni

Prebiotice GOS inițial izolate din 
laptele matern

Reprezentare schematică, 
simplificată
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Hrană naturală și simbiotică:

•	Promovează dezvoltarea unei microbiote intestinale ideale încă de la 
naștere

•	Susține un sistem imunitar echilibrat

•	Alăptarea poate să compenseze parțial efectele negative ale operației de 
cezariană asupra microbiotei intestinale11

Riscul de boli diareice în primele 4 luni de viață10

Microbiotă intestinală mai puternică datorită 
pro- și prebioticelor
De ce este importantă microbiota intestinală timpurie?



  

Lactobacilli

+78%
Bifidobacteria

+70%

Probiotice Prebiotice

Protecție optimă pentru sugarii nealăptați  
extrași prin operație cezariană
Mai puține infecții și tolerabilitate ridicată

Studiul demonstrează: mai puține boli diareice cu formula  
care conține GOS & L. fermentum. 16
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Grup de studiu: 
prebiotice și probiotice 
(GOS + L. fermentum)

Grup de control:  
numai prebiotice (GOS)
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Creștere 
semnificativă 
a bacteriilor 

benefice17

Concluzie:

HiPP ORGANIC COMBIOTIC® conține pro- și 
prebiotice, care asigură o colonizare benefică a 
intestinului, pentru protecție naturală din interior.

-71%

p = 0.02

Numărul 
episoadelor 

diareice mai mic 
cu mai mult de 

două treimi

HiPP ORGANIC COMBIOTIC® crește numărul de bacterii  
intestinale benefice

  Mai puține probleme gastrointestinale

  Mai puține infecții

Cu prebiotice GOS, a căror tolerabilitate  
este dovedită: 12-15 

 • Mai puține colici

	• Consistență mai scazută și culoarea  
scaunului similară cu cea a copiilor alăptați

HiPP ORGANIC COMBIOTIC® promovează dezvoltarea unei 
microbiote intestinale sănătoase, datorită combinației studiate 
de culturi naturale ale acidului lactic L. fermentum și prebiotice 
GOS*.
Galacto-Oligozaharide din lactoză ecologică

HiPP ORGANIC COMBIOTIC® – și sugarii extrași prin cezariană



Protecție optimă pentru sugarii nealăptați  
extrași prin operație cezariană

Siguranță, experiență și inovație 
Combinăm mulți ani de experiență, cu cea mai mare grijă și atenție, 
pentru a dezvolta cele mai bune formule pentru copiii care nu sunt 
alăptați.

Experți cu peste 18 ani de experiență în cercetarea microbiotei: 

•		 2002: pionieri ai utilizării culturilor probiotice de acid lactic, obținute 
inițial din laptele matern*

•		din 2011: combinație unică de pro- și prebiotice naturale

•		 siguranță și beneficii dovedite de studii clinice 1,2 
și investigații pe termen lung3

HiPP ORGANIC COMBIOTIC®:

  unic: prima și singura formulă ce conține culturi ale 
acidului lactic obținute din laptele matern*

  sigur: 10 ani de experiență și utilizare sigură

*Laptele matern conține un număr mare de culturi naturale care pot varia de la mamă la mamă.

Atelierul HiPP despre laptele matern: 
înțelegerea exemplului naturii.

•	 activ	de	peste	10	ani

•	 în	parteneriat	cu	specialiști	din	
întreaga lume

•	 	2007:	pre-	și	probiotice	identificate	
ca fiind factori cheie ce influențează 
sănătatea intestinală

Pentru mai multe informații, inclusiv rapoarte de atelier, vizitați: 

www.hipp.ro/med 

Secțiunea: Studii

Atelierul despre 
Laptele Matern



O compoziție sigură și
demonstrată științific

Concluzie:

HiPP ORGANIC COMBIOTIC® conține pro- și prebiotice, 
care promovează o microbiotă intestinală sănătoasă.

HiPP ORGANIC COMBIOTIC®

 •   Pentru o microbiotă intestinală sănătoasă și mai puține 
infecții

 •   Pentru protecție naturală din interior

 •   Cu GOS ecologice, a căror tolerabilitate este dovedită

o compoziție unică de pro- și  
prebiotice inspirată din natură

de 10 ani  
o formulă ce susține  

microbiota intestinală

Siguranța este principala prioritate pentru HiPP ORGANIC 
COMBIOTIC®. Timp de 10 ani am folosit un concept unic, cu dovezi 
științifice, care recunoaște experiența și inovația ca fiind cele mai 
importante ingrediente.

UNIC dOVEdIT șTIINțIFIC

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

Bewiesene  
Sicherheit dank  

bewährtem Konzept

Toleranță optimă  
pentru burtici fericite

Natürlicher  
Schutz ohne  
Gentechnik  

und mit besten  
Bio Zutaten

Bester Schutz dank 
Aufbau einer ge-

sunden Darmflora

Bewiesene  
Sicherheit dank  

bewährtem Konzept

Cele mai bune 
ingrediente 

ecologice și fără 
OMG pentru 

protecție naturală

Bester Schutz dank 
Aufbau einer ge-

sunden Darmflora

Siguranță  
demonstrată științific

Zufriedene Bäuchlein  
dank optimaler  
Verträglichkeit

Natürlicher  
Schutz ohne  
Gentechnik  

und mit besten  
Bio Zutaten

Bester Schutz dank 
Aufbau einer ge-

sunden Darmflora
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Valuable  
protein 

Proven prebiotics: 
GOS from organic 

lactose

Omega 3 and 6 LCP 
fatty acids

Macro- and  
micronutrients

< 2.0 g/100 kcal, tailored to  
physiological needs19

Safety assessment by the FDA (GRAS)20

(Food and Drug Administration: GRAS status)

Natural probiotics
Lactobacillus fermentum  
hereditum®	CECT5716

safety assessment by the EFSA (QPS)21  
and the FDA (GRAS)22

(EFSA: European Food Safety Authority, QPS: Qualified Presumption 
of Safety)

Docosahexaenoic acid (DHA) and ARA  
(Arachidonic acid) as per current scientific  
recommendations23

tailored to their needs following 
HiPP’s step-by-step concept

Proteine  
importante

Prebiotice cu dovezi 
științifice: GOS din 
lactoză ecologică

Acizi grași LCP  
Omega 3 și 6

Macro- și  
micronutrienți

< 2,0 g / 100 kcal, adaptate nevoilor 
fiziologice 22

evaluarea siguranței de către FDA 
(GRAS)18

(Administrația pentru alimente și medicamente: statutul GRAS)

Probiotic natural
Lactobacillus fermentum  
hereditum®	CECT5716

evaluarea siguranței de către EFSA (QPS)23 
și FDA (GRAS)24

(EFSA: European Food Safety Authority, QPS: Qualified Presumption 
of Safety)

DHA (acid docosahexaenoic) și ARA
(acid arahidonic) conform recomandărilor 
științifice actuale20

adaptați nevoilor sugarilor, urmând 
conceptul HiPP pas cu pas
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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 
fi dăunătoare pentru sănătatea sugarilor.

Informații importante!

Referințe:  

hipp.ro/hcp


