
Składniki pokarmu kobiecego Dobre trawienie i odporność dziecka

Jako firma rodzinna od pokoleń dbamy o nasze produkty tak, jakbyśmy je tworzyli 
dla naszych najbliższych. Chcemy, abyś po karmieniu piersią mogła nadal podawać 
swojemu Maleństwu to, co najlepsze z natury i to, co w najwyższej jakości. 
Dlatego nasze normy są znacznie wyższe niż te wymagane przez prawo.

Normy EU dotyczące rolnictwa  
ekologicznego to dla nas za mało.  
My idziemy o krok dalej.

+ Ponad 60 lat doświadczenia w rolnictwie ekologicznym

+ Kontrole bardziej surowe niż wymaga tego prawo

+ Hodowla zwierząt zgodna z wymogami gatunku  
i z rygorystycznymi zasadami HiPP

+ Ponad 260 kontroli każdego słoiczka

+ Badania i działania mające na celu ochronę zagrożonych  
gatunków oraz wspieranie różnorodności biologicznej

= Znak HiPP BIO

Mleko mamy zawiera wszystko to, czego niemowlę potrzebuje do prawidłowego roz-
woju w pierwszych miesiącach życia. Każdy pojedynczy składnik mleka kobiecego pełni 
ważną rolę i znajduje się w nim nie bez powodu.

To, co najcenniejsze w mleku mamy:

Prebiotyki i probiotyki zawarte w mleku mamy przy-
czyniają się do tworzenia zdrowej mikrobioty jeli-
towej, która wzmacnia sił y obronne organizmu 
i zapewnia dobre trawienie. 

Dlatego zdrowa mikrobiota jelitowa jest szczególnie 
ważna w pierwszych latach życia dziecka, kiedy jego układ 
odpornościowy nie jest jeszcze w pełni dojrzały.

Czym jest mikrobiota jelitowa?
Mianem mikrobioty jelitowej określamy miliardy drobnoustrojów znajdujących się w jelitach 
człowieka. Przewaga dobrych bakterii pozwala zbudować zdrową mikrobiotę jelitową. 
Pamiętaj, że dziecko z Twoją pomocą buduje ją od zera.

Najwyższa jakość BIO od pokoleńMleko mamy – cud natury

Karmienie piersią to naturalny sposób żywienia dziecka, który  tworzy silną więź pomiędzy 
Tobą a nowo narodzonym Maleństwem. Poprzez karmienie piersią zapewniasz swojemu 
dziecku bezpieczeństwo i zdrowy rozwój, dajesz mu najlepszy start w przyszłość.

Zanim zaczniesz karmić, przygotuj sobie 
kilka małych poduszek, bądź specjalną 
poduszkę do karmienia – będziesz 
mogła podeprzeć się w razie potrzeby.

Trzymaj dziecko w taki sposób, aby 
jego ciało przylegało do Twojego. Usta 
dziecka powinny znajdować się na wyso-
kości brodawki. Podeprzyj się, tak aby 
Twoje ramiona i ręce podczas karmienia 
były rozluźnione – spięcie i dyskomfort 
utrudniają wypływanie mleka z piersi. 
Zawsze przystawiaj dziecko do piersi, 
zamiast przysuwać pierś do dziecka.

Nie czekaj z karmieniem do momentu, 
kiedy niemowlę zacznie płakać. Dużo 
łatwiej jest przystawić do piersi dziecko 
spokojne, które dopiero zdradza pierwsze 
objawy głodu.

W pierwszych tygodniach życia Twoje 
dziecko nie ma jeszcze ustalonego rytmu 
dnia. Podczas nocnego karmienia przy-
gaś nieco światło, niewiele mów i zacho-
wuj się cicho – dzięki temu Maluszek 
zacznie powoli odróżniać dzień od nocy.

Karmienie piersią to ważna umiejętność, której musi-
cie się dopiero wspólnie nauczyć. Od pierwszego dnia  
Ty i Twoje Maleństwo coraz lepiej poznajecie się 
nawzajem. Bądź blisko swojego dziecka i spędzaj z nim 
tak dużo czasu, jak to możliwe – dzięki temu szybciej 
nauczysz się rozpoznawać potrzeby Maluszka. 
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Długołańcuchowe 
wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe (ARA, DHA), 

wspierające rozwój wzroku, 
mózgu i komórek nerwowych.FOLIANY

Czy wiesz, że …

foliany, które przyjmuje przyszła mama – najczęściej w postaci kwasu foliowego 
– są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka nie tylko w okresie ciąży, 
ale również po narodzinach? Z tego powodu foliany są obecne w mleku mamy 
i to w formie najbardziej dostępnej dla organizmu każdego dziecka.

Pozostałe cenne 
składniki odżywcze, 

które przyczyniają się 
do zdrowego 

rozwoju dziecka.

P O Z O S TA Ł E 
S K Ł A D N I K I

P RO B I OT Y K I

Pożyteczne kultury bakterii, które 
zasiedlają jelita dziecka i wykazują 

dobroczynne działanie.

Oligosacharydy o działaniu 
prebiotycznym, które wspierają 
korzystne bakterie jelitowe.

P R E B I OT Y K I

O wysokiej wartości  
odżywczej, w ilości  
dopasowanej do 
potrzeb dziecka.

B I A Ł KO

Wspomaga rozwój  
korzystnych bakterii 
jelitowych.

L A K TO Z A

PREBIOTYKI to specyficzny 
rodzaj węglowodanów, 
które są pożywieniem 
dla dobrych bakterii, czyli 
probiotyków. Dzięki nim 
probiotyki są silne i mogą 
łatwo zwalczać szkodliwe 
bakterie. Czy wiesz, że... 

nasze słoiczki pozytywnie wpływają na klimat? 
Z każdym słoiczkiem HiPP wspólnie zmniejszamy emisję CO2!
Dowiedz się więcej na bio-od-pokolen.hipp.pl/climate-positive

PROBIOTYKI to dobro-
czynne, naturalne bakterie, 
które osadzając się na 
ściankach jelit, chronią 
brzuszek dziecka. 

SZKODLIWE BAKTERIE 
nie zagrażają małym 
brzuszkom, gdy probiotyki 
są silne.

Czy wiesz, że aż  
70% odporności  

znajduje się  
w jelitach?

Stefan Hipp
Właściciel firmy

Climate-
positive



Większość dzieci uwielbia kąpiele, gdyż w cieplutkiej wodzie są w swoim żywiole! 
Aby kąpiel była udana, pamiętaj o poniższych wskazówkach:

Kąp dziecko regularnie, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Stanowi to wieczorny 
rytuał, który może pomóc w zasypianiu.

Idealna temperatura wody powinna wynosić ok.  37-37,5°C, a  temperatura 
w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 21-24°C.

Czas trwania kąpieli 5-10 minut (w przypadku noworodków).

Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w wanience!

W  celu ochrony wrażliwej skóry dziecka stosuj tylko delikatne płyny do  kąpieli, 
przeznaczone dla niemowląt (bez dodatku mydła!). Możesz także dodać małą 
ilość oliwki np. Oliwki pielęgnacyjnej HiPP.

Po kąpieli szybko okryj dziecko ręcznikiem, aby się nie wyziębiło i delikatnie je osusz.

Pielęgnacja pępka noworodkaKąpiel

Bez dodatku        
mydła

* Testowanie produktów kosmetycznych na zwierzętach jest w UE zabronione.

Jak postępować z kikutem pępowiny w trakcie kąpieli?
Do czasu zagojenia się pępka nalewaj do wanienki mniej wody, aby nie zakrywała 
całego brzuszka.

Nie martw się jednak, jeśli kikut pępowiny się zamoczy. Jest to często nieuniknione 
podczas kąpieli. Ważne, aby nie dopuszczać do jego rozmoczenia. Gdy kikut jest 
zabrudzony można umyć go delikatnie wodą z mydłem.

Po kąpieli dokładnie osusz pępek czystym ręcznikiem.

Załóż pieluszkę, aby kończyła się pod pępkiem.

Nie używaj spirytusu ani innych środków odkażających bez zalecenia lekarza  
lub położnej.

Dbaj, aby pępek był czysty i suchy.

Skontaktuj się z Serwisem dla Rodziców HiPP: 
      (22) 853-44-44 (pon. - pt. od 09.30 do 16.30) 
      formularz kontaktowy na hipp.pl

Zapraszamy także do odwiedzenia forum  
eksperckiego w                                                                        
na hipp.pl. Możesz tam skorzystać  
z bezpłatnych porad położnej i dietetyka.

Masz pytania? Potrzebujesz porady?

Odwiedź nas na:
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HiPP Babysanft SENSITIVE
Z wyciągiem z ekologicznych migdałów - dla lepszego nawilżenia.

Chusteczki biodegradowalne HiPP NATURAL
Od 1. dnia życia.

Idealne do pielęgnacji wrażliwej skóry  
dziecka, również skłonnej do alergii.

Zawierają 99% wody lub  
ekologiczny olejek migdałowy, 
dzięki czemu są wyjątkowo 
przyjazne dla skóry.

Innowacyjne i wydajne  
– dzięki perforacji każdą  
chusteczkę można podzielić  
na pół!

Mleko mamy – cud natury

Rola składników w pokarmie kobiecym

Pielęgnacja noworodka

Praktyczny poradnik dla rodziców

Zapobieganie odparzeniom

Jak zapobiegać podrażnieniom okolic pieluszkowych?
Delikatna skóra okolic pieluszkowych jest szczególnie narażona na podrażnienia, a nawet 
powstanie stanu zapalnego z uwagi na bezpośredni kontakt z moczem i stolcem. Pamiętaj, 
że skóra okolic pieluszkowych może być wyjątkowo wrażliwa w  okresie ząbkowania, 
w czasie infekcji oraz kiedy występuje reakcja na nowe pożywienie. 

Aby zapobiegać pieluszkowemu zapaleniu skóry, stosuj zasady ABCDE. Poszczególne  
litery oznaczają:

Air (powietrze): dzieci bez pieluszek nie mają podrażnionej skóry pupy. Dlatego 
też wietrz pupę dziecka, tak często jak to możliwe.

Barriers (bariera): regeneracja bariery ochronnej skóry. Krem z  cynkiem może 
pełnić rolę bariery chroniącej przed negatywnym wpływem moczu i stolca na skórę 
w okolicach pieluszkowych.

Cleansing (oczyszczanie): częste zmiany pieluszek, oczyszczanie i  dokładne 
osuszanie okolic intymnych (przez łagodne poklepywanie). Wybieraj delikatne  
chusteczki, które nie będą podrażniały wrażliwej skóry okolic pieluszkowych.

Diapers (pieluszki): preferowane są jak najbardziej chłonne pieluszki (pochła-
niające mocz dziecka).

Education (edukacja): edukacja rodziców, gdyż ich świadomość ma  decydujące 
znaczenie w zapobieganiu pieluszkowemu zapaleniu skóry u dzieci.

Witaj 
na świecie


