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Дитяча суха молочна суміш 
«Combiotic» 4 Junior 
(«Комбіотик» 4 Джуніор)
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Виробник: «MIG Herford GmbH & Co.KG» (МІГ Херфорд ГмбХ і Ко КГ), вул. 
Вестрінг 152, 32051 м. Херфорд, Німеччинa, тел. 49-5221-181-0.
Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття 
претензій від споживача: ТОВ «ХіПП Україна», м. Київ, просп.
Голосіївський, б. 100/2, м. Київ, 03127, Україна, тел. 0-800-50-15-12.

Дата виробництва (Prod. Date), кінцева дата споживання 
«Вжити до» (Exp. Date) та номер партії: 
див. на дні банки

Цей продукт вироблений та запакований у найсуворіших гігієнічних умовах. Перед першим 
використанням перевірте герметичність банки, при порушенні герметичності – продукт 
не використовуйте. Непочату банку зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних 
променів місці при температурі від 3 °C до 25 °C, та уникайте перепаду температур. Почату 
банку щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, 
макс. 25 °C та використайте протягом 3 тижнів.

Маса нетто
Служба консультацій HiPP для батьків: 0-800-50-15-12
www.hipp.ua

підтримує  
імунну систему*

для здорових кісток 
і зубів**

для розвитку 
кісток***

Використання «Комбіотик» 4 Джуніор
HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор ідеально підходить для дітей з 18 місяців в якості молочного напою на сніданок, для приготування 
каш, як вечеря або просто під час перекусу. Може бути рекомендована після будь-якої молочної суміші для подальшого годування.

Важлива інформація
...для харчування Вашої дитини  
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком споживання молочної суміші необхідна консультація  
лікаря. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту. HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор розроблена 
для дітей з 18 місяців життя. Будь ласка, приділяйте увагу збалансованому харчуванню та здоровому способу життя Вашої дитини.
...для здоров’я зубів Вашої дитини  
При появі перших зубів стежте за гігієною порожнини рота Вашого малюка, особливо перед сном.

Дозування
Ми рекомендуємо щодня 2 порції HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор. Але наведені в таблиці об’єми готової суміші та кількість порцій є  
орієнтовними. Будь ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки.

Вік Об’єм готової 
суміші, ml

Дозування на одне годування Кількість годувань 
сумішшю в деньКип’ячена вода, ml Мірні ложки

з 18 місяців 170 150 5 2

Властивості суміші 
Після 18 місяців життя діти, як і раніше, мають особливі харчові потреби, оскільки 
вони інтенсивно ростуть. Для правильного розвитку Вашої дитини особливо 
важливі деякі поживні речовини, такі як кальцій і вітамін D. Молочна суміш  
HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор розроблена з урахуванням того, що малюкам  
потрібно в 3 рази більше кальцію і в 7 разів більше вітаміну D, ніж дорослим1. 
З HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор Ваша дитина отримує найважливіші поживні 
речовини, які їй необхідні:
12 

натуральні культури лактобактерій
12 

для підтримки пробіотиків
12 знижений вміст білку2

12 йод: сприяє нормальному розумовому розвитку 
12 вітамін C: підтримує імунну систему* 
12 вітамін D: сприяє нормальному розвитку кісток та зубів** 
12 кальцій: необхідний для розвитку кісток***
1 Більші потреби в поживних речовинах у малюків у порівнянні з дорослими на 
 кг маси тіла (EFSA 2013, чоловіки 80 kg, малюки 12 kg)  
2 HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор = 1,9 g/100 ml, коров'яче молоко = 3,3 g/100 ml

Склад сухої суміші
Знежирене молоко 47%, рослинні олії (пальмовий олеїн❤, низькоерукова 
ріпакова олія, соняшникова олія), лактоза, галактоолігосахариди з лактози, 
калію цитрат, кальцію ортофосфат, кальцію цитрат, магнію сульфат, вітамін С, за-
ліза сульфат, стабілізатор молочна кислота, натуральні молочнокислі лактобак-
терії Lactobacillus fermentum hereditum®1, вітамін А, вітамін Е, вітамін В2, калію 
йодат, біотин, вітамін D, вітамін В12.
1Lactobacillus fermentum CECT5716  
❤ сертифікований незалежними контролюючими органами

Найвища якість HiPP
Ми твердо переконані у тому,  щоб використовувати тільки контрольовані  
інгредієнти для нашої молочної суміші HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор. Вони  
повинні відповідати нашим високим стандартам якості HiPP, які є більш  
суворими, ніж це вимагається законом. За допомогою цих дуже суворих заходів 
контролю якості, починаючи із сировини і до кінцевого продукту, ми гарантуємо 
максимально можливу безпеку для Вас і Вашого малюка.

Можливі незначні відхилення від вищевказаних показників в межах, 
допустимих для продуктів, виготовлених з натуральної сировини

* Норма приготування: 
10,9 g HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор + 90 ml води = 100 ml готової суміші.  
1 мірна ложка без верху = приблизно 3,6 g сухої молочної суміші  
HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор

Поживна (харчова) цінність в 100 g сухого 
порошку

в 100 ml готової 
суміші*

Енергетична цінність 1945 kJ 215 kJ

(калорійність) 465 kcal 51 kcal

Жири, з них 22,6 g 2,5 g

 насичені жирні  кислоти 7,4 g 0,8 g

 мононенасичені жирні кислоти 10,4 g 1,1 g

 поліненасичені жирні кислоти 4,8 g 0,6 g

Вуглеводи, з них 45,4 g 5,0 g

 лактоза 43,4 g 4,8 g

Харчові волокна 5,4 g 0,6 g

Галактоолігосахариди 5,4 g 0,6 g

Білки 17,3 g 1,9 g 

Калій 1420 mg 155 mg

Кальцій 1190 mg 130 mg

Фосфор 705 mg 77 mg

Mагній 110 mg 12 mg

Залізо 9,4 mg 1,0 mg

Йод 230 µg 25 µg

Вітамін A 330 µg 36 µg

Вітамін D 16 µg 1,7 µg

Вітамін E 5,5 mg 0,60 mg

Вітамін C 61 mg 6,7 mg

Вітамін B2 1,7 mg 0,18 mg

Вітамін B12 3,7 µg 0,40 µg

Біотин 33 µg 3,6 µg

L.fermentum hereditum   1х107 КУО

Осмолярність  255 mOsmol/L

Лінолева кислота (Омега-6) 4,2 g 0,5 g

Ліноленова кислота (Омега-3) 0,47 g 0,05 g

HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор не містить глютену, цукру та емульгаторів. Відпо-
відно до європейських і українських законодавчих вимог до дитячого харчуван-
ня, HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор виготовляється  без барвників, без консервантів, 
без ароматизаторів, без ГМО.

Білок

Вітамін D

Вітамін C

Йод
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9 рецептура розроблена на основі рекомендацій Товариства педіатрії та підліткової медицини Німеччини

Важливо! Будь ласка, використовуйте для приготування молочної суміші рекомендовану температуру 40 °C, щоб запобігти пошкодженню 
пробіотиків (лактобактерій). Забороняється використання  води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Якщо 
Ви бажаєте приготувати прохолодну молочну суміш HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор – будь ласка, використовуйте охолоджену кип'ячену воду.

Приготування
Просимо Вас звернути особливу увагу на інструкцію з приготування молочної суміші. Неправильне приготування та дов-
готривале зберігання готової до вживання молочної суміші може зашкодити здоров’ю Вашої дитини через можливість розвитку 
небажаних бактерій. Тому завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням. Розведену суміш рекомендовано використа-
ти протягом однієї години. Не використовуйте залишки раніше приготованої молочної суміші. Будь ласка, не підігрівайте молочну 
суміш в мікрохвильовій печі через  небезпеку перегріву. 

Закип’ятіть свіжу питну воду та  
охолодить її до температури 40 °C.

Налийте потрібну кількість води в  
чашку або поїльник.

Наповніть мірну ложку сухою сумішшю,  
зніміть надлишок тупим краєм чистого  
ножа. Висипте рекомендовану кількість  
суміші в чашку для годування.

Перемішайте і охолодіть готову молочну  
суміш до температури годування  
(приблизно 37 °C). 

HiPP «Комбіотик» 4 Джуніор у порівнянні з 
коров'ячим молоком (3,5 % жирності)
Дослідження доводять, що коров'яче молоко не може в достатній мірі задо-
вольняти харчові потреби дітей. Порівняння % задоволення харчових потреб  
із розрахунку рекомендованих 340 ml на день:
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