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COMFORT
Combiotik®

Objętość porcji i dozowanie
Poniższa tabela pomoże Ci prawidłowo przygotować odpowiednią – w zależności od wieku – porcję mleka dla Twojego dziecka. 
Zaproponowane objętości porcji należy traktować orientacyjnie, gdyż każde dziecko ma inne potrzeby żywieniowe. 
Przygotowując mleko, należy zachować podane proporcje proszku i wody, dlatego do odmierzenia odpowiedniej ilości proszku 
używaj wyłącznie załączonej miarki.

Wartość odżywcza HiPP COMFORT Combiotik® – na wzdęcia, kolki* i zaparcia
Mleko HiPP COMFORT Combiotik® ma specjalną recepturę, dzięki której łagodzi wzdęcia, trzymiesięczną kolkę wywołaną
nietolerancją laktozy i zaparcia, ma właściwości rozluźniające stolec oraz jest dopasowane do szczególnych wymagań 
żywieniowych Twojego dziecka. 

 4 Obniżona zawartość laktozy – tak jak mleko mamy, HiPP COMFORT Combiotik® zawiera lekkostrawny cukier mleczny 
– laktozę. Jej zawartość jest jednak obniżona w porównaniu do zwykłego mleka modyfikowanego, ponieważ niektóre
niemowlęta gorzej tolerują ten cukier.

 4 Hydrolizowane białko (o znacznym stopniu hydrolizy) – mleko HiPP COMFORT Combiotik® zawiera białko podzielone 
na małe fragmenty, dzięki czemu organizm niemowlęcia łatwiej je trawi i lepiej toleruje.

 4 Lekkostrawne tłuszcze – swoją strukturą bardzo zbliżone do tłuszczów zawartych w mleku kobiecym.
 4    
 4 Galaktooligosacharydy (GOS) z laktozy – wpływają rozluźniająco na stolce.

Mleko HiPP COMFORT Combiotik® zawiera również:
 4 Wszystkie niezbędne składniki odżywcze. 
 4   Naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego – pierwotnie pochodzące z kobiecego mleka. 

Mleko mamy zawiera naturalne kultury bakterii – ich rodzaj jest indywidualną cechą każdej kobiety.
 4 Długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6 (LC PUFA) – zawarte również w mleku matki.

 Są szczególnie ważne w  początkowych miesiącach życia, ponieważ wówczas organizm niemowlęcia nie wytwarza ich sam.

Ważne informacje
• Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Jeśli planujesz podać dziecku mleko początkowe, 

skonsultuj się z lekarzem pediatrą. 
• Mleko HiPP COMFORT Combiotik® jest przeznaczone do postępowania  dietetycznego u niemowląt z tendencją

do wzdęć, kolek* i zaparć, od urodzenia jako wyłączny pokarm, jak i po 6. miesiącu życia jako część zróżnicowanej diety, 
pod nadzorem lekarskim. 

• Mleko HiPP COMFORT Combiotik® jest odpowiednie również dla niemowląt należących do grupy podwyższonego 
ryzyka wystąpienia alergii. Jednak nie może być stosowane, gdy lekarz stwierdził alergię na białko mleka krowiego
lub jeśli występuje jej podejrzenie..

• Mleko powinno złagodzić dolegliwości u Twojego dziecka po kilku dniach stosowania. Jeśli nie widzisz w tym czasie 
poprawy, skonsultuj się ponownie z lekarzem pediatrą.

• Tak jak mleko kobiece, również wszystkie rodzaje mleka początkowego zawierają węglowodany, które stanowią ważny 
element diety Twojego dziecka. Jednak częsty i długotrwały kontakt zębów z płynami zawierającymi węglowodany 
może prowadzić do powstania próchnicy, a w konsekwencji do szkodliwych następstw dla zdrowia. Dlatego
nie dopuszczaj do długotrwałego ssania butelki z piciem i jak najwcześniej naucz swoje dziecko pić z kubeczka.

• Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Zadbaj o zrównoważoną dietę oraz zdrowy tryb życia swojego dziecka.

350 g 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego

0 350 g 
Najlepiej spożyć przed: data minimalnej trwałości oryginalnie
zamkniętego  produktu – podana na spodzie puszki
Jakość tego produktu w momencie opuszczania zakładu produkcyjnego była bez zarzutu – przed 
użyciem upewnij się, że opakowanie nie zostało naruszone. Produkt przechowuj w suchym miejscu, 
w temperaturze pokojowej (max. 25°C). Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3 tygodni po otwarciu.

Sposób przygotowania 
Podczas przygotowania mleka dla niemowląt należy postępować według instrukcji podanej na opakowaniu. Niewłaściwe przygoto-
wanie lub przechowywanie gotowego posiłku przez dłuższy czas mogą doprowadzić np. do rozwoju niepożądanych drobnoustrojów, 
a tym samym zaszkodzić zdrowiu Twojego dziecka. Dlatego każdy posiłek powinien być świeży, przygotowany tuż przed podaniem 
dziecku. Nie podawaj ponownie reszty mleka pozostałej w butelce. Pamiętaj o dokładnym umyciu butelki, smoczka i nakrętki. Nie 
podgrzewaj mleka w kuchence mikrofalowej (niebezpieczeństwo poparzenia!). Po każdym użyciu dokładnie zamknij puszkę i prze-
chowuj ją w suchym miejscu, w pokojowej temperaturze (max. 25 °C). Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3 tygodni po otwarciu.

Zakręć butelkę i silnie wstrząśnij.

Dolej pozostałą ilość wody i ponownie
kilka razy silnie potrząśnij butelką.

Przegotuj świeżą wodę pitną i ostudź ją
do temperatury ok. 40°-50 °C*.

Do butelki wlej 2/3 potrzebnej ilości przegoto-
wanej i schłodzonej wody.

Luźno napełnij miarkę proszkiem, a jego nad-
miar usuń grzbietem noża. Zalecaną liczbę 
miarek proszku wsyp do butelki.

Tuż przed podaniem ostudź mleko do tem-
peratury ok. 37°C. Sprawdź temperaturę.
Po użyciu starannie zamknij puszkę.

*W celu ochrony naturalnych kultur bakterii kwasu mlekowego nie zalewaj proszku wrzątkiem.

Mleko początkowe
dla niemowląt od urodzenia
Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego
*trzymiesięczna kolka wywołana nietolerancją laktozy PL
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Składniki
Oleje roślinne z beta-palmitynianem1 (olej z ziaren palmowych, olej palmowy, olej 
rzepakowy, olej słonecznikowy), maltodekstryna, laktoza, hydrolizowane białko 
serwatkowe z mleka, skrobia, galaktooligosacharydy z laktozy, ortofosforan wap-
nia, emulgator – mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 
cytrynowym, chlorek potasu, mieszanina olejów z LC-PUFA2 (olej rybi, olej roślinny
z M. alpina), wodorotlenek potasu, chlorek magnezu, cholina, wodorotlenek sodu, L-feny-
loalanina, L-tyrozyna, witamina C, L-tryptofan, tauryna, inozytol, węglan wapnia, witami-
na E, siarczan żelazawy, L-karnityna, naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego (Lacto-
bacillus fermentum hereditum®3), niacyna, kwas pantotenowy, tlenek cynku, witamina A, 
siarczan miedzi, witamina B2, witamina B1, witamina B6, jodan potasu, siarczan manganu, 
kwas foliowy, witamina K, witamina D, selenian sodu, biotyna, witamina B12.
1 tłuszcze o specjalnej kompozycji, na wzór mleka matki
2 LC PUFA = długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
3 Lactobacillus fermentum CECT5716 **
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Zastosowanie
Mleko HiPP COMFORT Combiotik® jest przeznaczone do postępowania dietetycznego 
u niemowląt z tendencją do wzdęć, kolek* i zaparć, od urodzenia, jako wyłączny pokarm.
Gdy przejdziesz na mleko HiPP COMFORT Combiotik® z innego mleka początkowego, stolce Twojego dziecka mogą stać się 
luźniejsze (podobne do stolców niemowląt karmionych piersią) – wynika to z zawartości galaktooligosacharydów (GOS).

12_0752EM

PL2315-01

30 ml wody przypada na jedną miarkę proszku. *o ile lekarz nie zaleci inaczej
Od 5. miesiąca życia możesz rozpocząć wprowadzanie do diety niemowlęcia produktów uzupełniających. Dziecko potrzebuje ok. 5 
posiłków dziennie, przy czym liczba karmień butelką powinna się stopniowo zmniejszać na rzecz nowych posiłków.

Wiek Liczba porcji 
na dobę

Dozowanie
Przegotowana woda, ml Liczba miarek

1. tydzień* 6-7 60 2
2. – 4. tydzień 6-7 90 3

2. miesiąc 6 120 4
3. miesiąc 5 150 5
4. miesiąc 5 180 6

po 4. miesiącu 5 210 7

Karmienie piersią jest najlepsze 
dla dziecka. Więcej informacji
na odwrocie opakowania.

 obniżona zawartość 
 laktozy

 hydrolizowane białko
 specjalna kompozycja  
kwasów tłuszczowych

Składniki odżywcze w 100 g proszku w 100 ml mleka 
gotowego do spożycia*

energia kJ 2120 280
  kcal 507 67
tłuszcz, w tym: 26,6 g 3,5 g
 - kwasy tłuszczowe nasycone 11,8 g 1,6 g
 - kwasy tłuszczowe jednonienasycone 10,7 g 1,4 g
 - kwasy tłuszczowe wielonienasycone 4,1 g 0,5 g
węglowodany, w tym: 53,7 g 7,1 g
 - cukry1 22,7 g 3,0 g
 - skrobia 11,4 g 1,5 g
błonnik pokarmowy 2,3 g 0,3 g
białko 12,0 g 1,6 g
sól2 0,43 g 0,06 g
składniki mineralne
sód 170 mg 20 mg
potas 530 mg 70 mg
chlorki 340 mg 45 mg
wapń 455 mg 60 mg
fosfor 260 mg 34 mg
magnez 42 mg 5,5 mg
żelazo 5,0 mg 0,7 mg
cynk 4,1 mg 0,5 mg
miedź 340 µg 45 µg
jod 110 µg 15 µg
selen 10 µg 1,3 µg
mangan 65 µg 8,6 µg
chrom 12,3 µg 1,6 µg
molibden 16 µg 2,1 µg
fluor 38 µg 5,0 µg
witaminy
witamina A 505 µg ER 67 µg ER
witamina D 8,4 µg 1,1 µg
witamina E 6,0 mg α-ET 0,8 mg α-ET
witamina K 38 µg 5,0 µg
witamina C 76 mg 10 mg
tiamina (witamina B1) 0,46 mg 0,06 mg
ryboflawina (witamina B2) 0,76 mg 0,10 mg
niacyna 5,1 mg 0,67 mg
witamina B6 0,30 mg 0,04 mg
kwas foliowy 76 µg 10 µg
witamina B12 1,1 µg 0,15 µg
kwas pantotenowy 3,8 mg 0,50 mg
biotyna 11 µg 1,5 µg
tauryna 39 mg 5,1 mg
L-karnityna 12 mg 1,6 mg
cholina 94 mg 12 mg
inozytol 33 mg 4,4 mg
pozostałe składniki odżywcze
kwas linolowy (Omega-6) 3600 mg 500 mg
kwas alfa-linolenowy (Omega-3) 410 mg 50 mg
LC PUFA1 122 mg 16 mg
 - kwas dokozaheksaenowy (DHA) 61 mg 8,1 mg
 - kwas arachidonowy (ARA) 61 mg 8,1 mg
galaktooligosacharydy (GOS) 2,3 g 0,3 g
*100 ml mleka gotowego do spożycia = 13,2 g HiPP COMFORT Combiotik®  + 90 ml wody. 1 płaska miarka = 
ok. 4,4 g HiPP COMFORT Combiotik®
Powyższe wartości mogą podlegać niewielkim wahaniom, typowym dla produktów wytworzonych z surowców 
naturalnych. Pakowano w atmosferze ochronnej.
1z laktozy, naturalnego cukru mlecznego (2,7 g/100 ml)
2zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu

Dołącz do  na www.hipp.pl
Serwis dla Rodziców HiPP: tel. 22 853 44 44
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla HiPP Polska Sp. z o.o., 
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
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