
HiPP 1 BIO Combiotik Počáteční mléčná
kojenecká/ Počiatočná mliečna dojčenská výživa.
Výška plnění je technicky podmíněná/výška plnenia je technicky podmienená. Skladujte v suchu při/
pri max 25°C. Minimální trvanlivost/Minimálna trvanlivosť do: viz víčko/viď uzáver. 
Výživové údaje/100 ml: Energetická hodnota/Energie 278/67 kJ / kcal, Tuky 3,6 g, z toho 
= nasycené/nasýtené MK 1,6 g,= mono-nenasycené/nenasýtené MK 1,5 g,= poly-nenasycené/
nenasýtené MK 0,5 g, z toho = AA kyselina arachidonová/arachidónová 13,4 mg,= DHA kyselina 
dokozahexaenová/dokosahexaénová 13,4 mg, Sacharidy 7,1 g, z toho = cukry 7,1 g, = laktóza 7,1 g, 
= inozitol 5,8 mg, Vláknina 0,3 g, z toho GOS galaktooligosacharidy 0,3 g, Bílkoviny/Bielkoviny 
1,3 g, z toho l-karnitin/karnitín 1,2 mg, sodík 20 mg, draslík 67 mg, chlorid 52 mg, vápník/vápnik 
52 mg, fosfor 30 mg, hořčík/horčík 4,5 mg, železo 0,60 mg, zinek/zinok 0,50 mg, měď/meď 0,054 
mg, mangan/mangán 0,0050 mg, fluoridy <0,0050 mg, selen/selén 3,9 μg, jód 15 μg, Vitamín A 55 
μg, Vitamín D 1,5 μg, Vitamín E 0,70 mg, Vitamín K 5,2 μg, Vitamín C 8,9 mg, Vitamín B1 0,050 mg, 
Vitamín B2 0,20 mg, niacin/niacín 0,34 mg, Vitamín B6 0,029 mg, Kyselina listová (folát)3 10 μg  16,6 
μg, Vitamin B12 0,10 μg, Biotin/Biotín 1,5 μg, kyselina pantothenová/pantoténová 0,34 mg, cholin/
cholín 26 mg. Hodnoty podléhají výkyvům typické pro přírodní suroviny/podliehajú výkyvom bežných 
pre prírodné suroviny. Balené v ochranné atmosféře/ochrannej atmosfere. MK = mastné kyseliny
Důležitá upozornění · Dôležité upozornenia: Kojení je nejlepší. Vhodné od narození, 
nemohou-li být kojenci kojeni. Poraďte se s pediatrem, osobou kvalifikovanou ve výživě, farmacii. 
Jako mateřské mléko, obsahují počáteční mléka sacharidy, dbejte na zubní hygienu./ Dojčenie je 
najlepšie. Vhodné od narodenia, ak nemôžu byť dojčata dojčené. Poraďte sa s pediatrom, osobou 
kvalifikovanou vo výžive, farmácii.  Ako materské mlieko, obsahujú počiatočné mlieka sacharidy, 
dbajte na zubnú hygienu. 
HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, hipp.cz, hipp.sk
Balené: Německo/Nemecko. 
Použití/Použitie: od narození, během prvních měsíců života, jako dokrm k mateřskému mléku, 
dle potřeby stejně jako mateřské mléko./ od narodenia, počas prvých mesiacov života, ako dokrm 
k materskému mlieku, podľa potreby rovnako ako materské mlieko. 

Složení/Zloženie: MLÉČNÁ SYROVÁTKA*/MLIEČNÁ SRVÁTKA*, odtučněné MLÉKO*/odtučnené 
MLIEKO*, SMETANA*/SMOTANA*, LAKTÓZA* (z MLÉKA*/MLIEKA*) rostlinné/rastlinné oleje* 
(slunečnicový/slnečnicový*, řepkový/repkový*),  galaktooligosacharidy* z LAKTÓZY (z MLÉKA*/
MLIEKA*), emulgátor lecitin*/lecitín*, RYBÍ olej¹, olej z Mortierella alpina¹, vápenaté soli kyseliny 
citrónové/citrónovej, cholin/cholín, draselné soli kyseliny citrónové/citrónovej, chlorid vápenatý, 
vápenaté soli kyseliny ortofosforečné/ortofosforečnej,  L-fenylalanin/fenylalanín, chlorid draselný,  
L-askorbát sodný + askorbyl-L-palmitan (vitamín C), chlorid sodný, hydroxid draselný, citronan 
sodný,  L-tryptofan/tryptofán, L-histidin/histidín, síran zinečnatý/zinočnatý, síran železnatý, hydroxid 
hořečnatý/horečnatý, nikotinamid/nikotinamíd, DL-alfa-tokoferyl acetát (vitamín E), síran měďnatý/
meďnatý, D-pantothenát vápenatý, thiamin/ tiamín hydrochlorid (vitamín B1), retinyl acetát (vitamín 
A), hydrochlorid pyridoxinu/pyridoxínu (vitamín B6), jodičnan draselný, Metafolin® (L-methylfolát 
vápenatý), seleničitan sodný, fytomenadion (vitamín K), síran manganatý, cholekalciferol (vitamín 
D), D-biotin, kyanokobalamin/kyanokobalamín (vitamín B12).  
¹obsahuje DHA dle/podľa zákona, DHA patří mezi/ patrí medzi omega-3 MK*
*z ekologického zemědělství/poľnohospodárstva (DE-ÖKO-001) 
Návod k přípravě: K přímé spotřebě po tepelné úpravě. Víčko musí být před prvním použitím 
nepoškozené, jinak nepoužívejte. Během skladování muže dojít k mírnému oddělení složek, 
lahvičku protřepte. Neohřívejte v mikrovlnce. Neohřáté mléko uchovejte v uzavřené lahvi  v ledničce 
a spotřebujte do 24 hodin po otevření. Požadované množství ohřejte ve vhodné nádobě na 37 °C. 
Ověřte vyhovující teplotu mléka. Ihned krmte. Zbytky ohřátého mléka již znovu nepodávejte! Nesprávná 
příprava a uchovávání ohřátého mléka dlouhou dobu může ohrozit dítě, např. růstem bakterií. Láhev 
a její součásti vymyjte./Návod na prípravu: K priamej spotrebe po tepelnej úprave. Viečko musí 
byť pred prvým použitím nepoškodené, inak nepoužívajte. Počas skladovania muža dôjsť k miernemu 
oddeleniu zložiek, fľaštičku pretrepte. Neohrievajte v mikrovlnke. Neohriate mlieko uchovajte 
v uzavretej fľaši v chladničke a spotrebujte do 24 hodín po otvorení. Požadované množstvo ohrejte vo 
vhodnej nádobe na 37 ° C. Overte vyhovujúce teplotu mlieka. Ihneď kŕmte. Zvyšky ohriateho mlieka už 
znova nepodávajte! Nesprávna príprava a uchovávanie ohriateho mlieka dlhú dobu môže ohroziť dieťa, 
napr. rastom baktérií. Fľašu a jej súčasti vymyte.
3 Metafolin® je registrovaná ochranná známka společnosti/spoločnosti Merck KGaA,Darmstadt, SRN.

℮ 200 ml

Věk/Vek Počet porcí
porcií den/deň

Množství mléka
Množstvo mlieka ml

1.-2. týden/týždeň* 7 - 8 70
3. - 4. týden/týždeň 5 - 7 100
5.- 8. týden/týždeň 5 - 6 135
3-  4. měsíc/mesiac 5 170

5. měsíc/mesiac 4 - 5 200
od 6.měsíce/mesiaca 4 235 

OD NAROZENÍ/
NARODENIA

DE-ÖKO-001
Zemědělská produkce/
Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ
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Pouze pro online použití. Tisk zakázán.


