
Функціональне дитяче харчування
HIPP Anti-Reflux* Дитяча суха суміш з народження  
*HiPP Анти-Рефлюкс
НОВА РЕЦЕПТУРА
Використання: HiPP Анти-Рефлюкс підходить для немовлят, схильних до частих зригувань та блювання. Є цілком природним, якщо немовля після годування 
зригує невелику кількість їжі. Але деякі малюки зригують більше, і іноді це відбувається навіть у вигляді блювання.
Через додавання натурального загущувача з плодів ріжкового дерева, густина HiPP Анти-Рефлюкс підвищується, тому їжа краще утримується в шлунку, і 
зригування (рефлюкс) зменшуються. Камедь плодів ріжкового дерева у складі є не тільки натуральним загущувачем, але й цінним природним харчовим 
волокном, тому при вживанні суміші випорожнення дитини можуть стати спочатку більш м'якими.

❤Склад сухої суміші: знежирене молоко, молочна сироватка, рослинні олії (пальмовий олеїн , низькоерукова ріпакова, соняшникова), лактоза, камедь плодів 
ріжкового дерева в якості загущувача, риб'ячий жир, калію хлорид, холін, рослинна олія з Mortierella alpina, кальцію карбонат, кальцію хлорид, натрію цитрат, L-
фенілаланін, натрію селеніт, L-тирозин, цинку сульфат, кальцію ортофосфат, L-лейцин, L-триптофан, L-гістидин, заліза сульфат, стабілізатор молочна кислота, 

1калію йодат, вітамін С, натуральні молочнокислі бактерії (L.fermentum hereditum® ), вітамін Е, ніацин, пантотенова кислота, міді сульфат, вітамін В , вітамін А, 1
магнію карбонат, інозитол, вітамін В , фолієва кислота, вітамін К, вітамін D, D-біотин, вітамін B .6 12
❤ 1  сертифікований незалежними контролюючими органами     L.fermentum CECT5716

Починати використання суміші HiPP Анти-Рефлюкс краще з 30 ml/мл перед кожним годуванням дитини. При недостатньому ефекті поступово 
збільшувати об'єм суміші навіть до повної заміни всіх годувань.
HiPP Анти-Рефлюкс не містить глютену, без ГМО
Цей продукт вироблений та запакований у найсуворіших гігієнічних умовах. Перед першим використанням перевірте герметичність внутрішнього пакету: при 
натисканні двома руками на пакет з нього не повинні виходити повітря та висипатися суміш. При порушенні герметичності продукт не використовуйте та 
зверніться на «гарячу лінію» за тел. 0-800-50-15-12.
Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при t від 3°C до 25°C та уникайте перепаду температур. Початий 
пакет (упаковку) щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25°C. Вміст відкритого пакету використайте 
протягом 3 тижнів.
Дата виробництва (дд.мм.рррр), краще спожити до (дд.мм.рррр), номер партії зазначені на дні упаковки.
Служба консультацій HiPP: тел. 0-800-50-15-12 або на сайті hipp.ua. Виробник: «Мільхвіртшафтліхе Індустрігезельшафт (МІГ) Херфорд ГмбХ і Ко.КГ», 
Білефельдер Штрассе 66, 32051 Херфорд, Німеччина, тел. +49 5221-181-0. Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від 
споживача: ТОВ «ХіПП Україна», просп. Голосіївський, буд.100/2, м. Київ, 03127, Україна, тел. 0-800-50-15-12.

   Арт . AL2307-03                   Маса нетто  300 g (г)

Дозування
Наведені в таблиці об’єми готової суміші та кількість 
годувань є орієнтовними та залежать від індивідуальних 
потреб дитини і рекомендацій лікаря. Будь ласка, 
використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки.
*Якщо інше не рекомендовано лікарем.
**Пам’ятайте про необхідність своєчасного введення 
прикормів. Стосовно цього проконсультуйтесь, будь ласка, 
з лікарем. Кожен щойно введений додатковий прийом їжі 
(пюре / каша) замінює одне годування з пляшечки.

Вік Кількість годувань 
сумішшю в день

Об’єм готової
суміші, ml/мл

Дозування на одне годування
Кип’ячена вода,
ml/мл

Мірні ложки

1-2 тиждень* 7-8 70 60 2
3-4 тиждень 5-7 100 90 3
5-8 тиждень 5-6 135 120 4
3-4 місяці 5 170 150 5
з 5 місяців** 4-5 200 180 6
з 6 місяців 4 235 210 7

Для здорового розвитку дитини HiPP Анти-Рефлюкс також 
містить:
 Всі важливі поживні речовини.
 Пробіотики: пробіотичні культури лактобактерій L.fermentum, які 

входять до складу грудного молока.
Важлива інформація
■ Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед 
початком споживання суміші необхідна консультація лікаря. Можлива 
індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту 
продукту.
■ HiPP Анти-Рефлюкс має застосовуватися за рекомендацією та під 
наглядом лікаря і тільки поки це необхідно для полегшення симптомів.
■ HiPP Анти-Рефлюкс підходить для немовлят, схильних до частих 
зригувань та блювання, і може використовуватися як з народження 
дитини, так і після 6 місяців життя разом з іншими продуктами прикорму.
■ HiPP Анти-Рефлюкс не підходить для дітей з ризиком алергії. 
Проконсультуйтесь, будь ласка, з педіатром.
■ При вживанні суміші стан дитини покращується вже через декілька 
днів. Якщо цього не відбувається – проконсультуйтесь, будь ласка, ще 
раз з педіатром.
■ Не використовуйте HiPP Анти-Рефлюкс у випадку підозри щодо 
алергії на білок коров'ячого молока.
■ Як і грудне молоко, суміші містять вуглеводи, які є важливим 
компонентом харчування дитини. Але тривалий або частий контакт з 
продуктами, що містять вуглеводи, може викликати пошкодження 
зубів. Для збереження здоров'я зубів не залишайте дитині пляшечку 
для довготривалого смоктання та привчайте її пити з чашечки якомога 
раніше. 
■ Не підходить для парентерального застосування.
Наука та природа рука об руку
Ми прагнемо використовувати тільки суворо контрольовані інгредієнти 
у нашій спеціальній суміші HiPP Анти-Рефлюкс, яка повинна 
відповідати нашим суворим вимогам HiPP до якості, які набагато 
суворіші, ніж вимагає закон.
Приготування
Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкцій при приготуванні суміші. 
Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого 
часу може завдати шкоди здоров'ю Вашої дитини, в тому числі, через 
зростання небажаних бактерій. Завжди готуйте свіжу суміш перед 
годуванням і не використовуйте залишки раніше приготованої суміші. 
Миття та ополіскування пляшечки і соски мають бути ретельними. 
Забороняється використання  води з колодязів та каптажних джерел 
для приготування дитячого харчування. Будь ласка, не підігрівайте 
суміш в мікрохвильовій печі (небезпека перегріву!). Для цієї суміші 
можливо використання соски для пляшечки с більшим отвором.
1. Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури 40-

50°C.Щоб запобігти пошкодженню лактобактерій, будь ласка, не 
використовуйте для приготування суміші занадто гарячу воду.

2. Налийте необхідну кількість кип'яченої води (згідно з таблицею) у 
пляшечку для годування.

3. Додайте потрібну кількість порошку (згідно з таблицею), знімаючи 
надлишок, у пляшечку з водою.

4. Щільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її.
5. Після приготування суміші залиште її на 7 хвилин для набухання. 

Потім cтрусіть пляшечку ще раз і перевірте, щоб суміш охолола до 
температури годування (приблизно 37°C).

в 100 g/г 
сухої суміші
2129/509
27,7 g/г
11,6 g/г
12,3 g/г
3,8 g/г
3,10 g/г
0,47 g/г
102,0 mg/мг
102,0 mg/мг
53,8 g/г
53,8 g/г
53,2 g/г
32 mg/мг
3,1 g/г
9,67 g/г
14,0 mg/мг
160 mg/мг
589 mg/мг
395 mg/мг
399 mg/мг
229 mg/мг
35 mg/мг
5,4 mg/мг
4,6 mg/мг
0,41 mg/мг
0,039 mg/мг
< 0,040 mg/мг
30 µg/мкг
< 5,0 µg/мкг
6,2 µg/мкг
113 µg/мкг
417 µg/мкг
12 µg/мкг
5,4 mg/мг
40 µg/мкг
69 mg/мг
0,39 mg/мг
1,1 mg/мг
2,6 mg/мг
0,22 mg/мг
77,5 µg/мкг
1,1 µg/мкг
12 µg/мкг
2,6 mg/мг
194 mg/мг

Поживна цінність
(середні значення)
Енергетична цінність kJ/kcal(кДж/ ккал)
Жири, з них
- насичені 
- мононенасичені
- поліненасичені, з них
- лінолева кислота (Омега-6)
- ліноленова кислота (Омега-3)
- арахідонова кислота
- докозагексаєнова кислота

Вуглеводи, з них
1- цукри , з них 

- лактоза
- інозитол
Харчові волокна
Білки, з них
- L-карнітин
Натрій 
Калій 
Хлориди 
Кальцій 
Фосфор 
Магній 
Залізо
Цинк
Мідь
Марганець
Фториди
Селен
Хром 
Молібден 
Йод 
Вітамін A
Вітамін D
Вітамін E
Вітамін K
Вітамін C
Вітамін B  (тіамін)1

Вітамін B  (рибофлавін)2

Ніацин
Вітамін B6

Фолієва кислота
Вітамін B12

Біотин
Пантотенова кислота
Холін
Лактобактерії КУО
Осмолярність mOsmol/L (мОсмоль/л)

в 100 ml/мл 
готової суміші* 
275/66
3,6 g/г
1,5 g/г
1,6 g/г
0,5 g/г
0,40 g/г
0,06 g/г
13,2 mg/мг
13,2 mg/мг
6,9 g/г
6,9 g/г
6,9 g/г
4,2 mg/мг
0,4 g/г
1,25 g/г
1,8 mg/мг
20 mg/мг
76 mg/мг
51 mg/мг
51 mg/мг
30 mg/мг
4,5 mg/мг
0,70 mg/мг
0,60 mg/мг
0,053 mg/мг
0,0050 mg/мг
< 0,0050 mg/мг
3,8 µg/мкг
< 0,60 µg/мкг
0,80 µg/мкг
15 µg/мкг
54 µg/мкг
1,5 µg/мкг/ 60 МО
0,70 mg/мг
5,1 µg/мкг
8,9 mg/мг
0,050 mg/мг
0,14 mg/мг
0,34 mg/мг
0,029 mg/мг
10,0 µg/мкг
0,10 µg/мкг
1,5 µg/мкг
0,34 mg/мг
25 mg/мг

71,3 x 10
260

Можливі незначні відхилення від вищевказаних показників в межах, допустимих 
для продуктів, виготовлених з натуральної сировини.
1цукри від природи містяться в інгредієнтах
*Стандартне приготування: 100 ml/мл суміші готуються з 12,9 g/г суміші та 90 ml/мл 
кип’яченої води. 1 мірна ложка без верху = приблизно 4,3 g/г сухої суміші.


