
Pomembne informacije
HiPP 3 Combiotic® Junior smo razvili za otroke starejše od 1. leta, ki 
naj bi ga pili iz skodelice. Prosimo zagotavljejte redno zobno higieno  
vašega otroka od prvega zobka dalje - še posebno pred spanjem. 
Prosimo skrbite za uravnoteženo otrokovo prehrano in zdrav 
življenjski slog.

Sestavine
Posneto mleko, laktoza, rastlinska olja (palmino olje•, repično olje, 
sončnično olje), prehranske vlaknine (galakto-oligosaharidi iz laktoze), 
kalijev citrat, kalcijeve soli ortofosforne kisline, kalcijeve soli citronske 
kisline, magnezijev sulfat, ribje olje, vitamin C, cinkov sulfat, železov sulfat, 
naravna kultura mlečnokislinskih bakterij (Limosilactobacillus fermentum 
hereditum ®1), vitamin B2, vitamin A, kalijev jodat, folna kislina, D-biotin, 
vitamin D, vitamin B12.                     

1Limosilactobacillus fermentum CECT5716 
 brez gensko spremenjenih sestavin
•palmino olje iz trajnostnega kmetijstva, cirtificirano pri neodvisnem 
   kontrolnem organu               brez glutena

Neto količina: 500 g 
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Datum proizvodnje / Uporabno najmanj do / Lot: označeno na dnu škatle.

Izdelek je naše podjetje zapustil v brezhibnem stanju – prosimo pred 
uporabo se prepričajte, da je pakiranje nepoškodovano. 
Hranite pri sobni temperaturi (max. 25 °C), v suhem prostoru.

Število obrokov in doziranje 
Priporočamo 2 mlečna obroka mleka HiPP 3 COMBIOTIC® Junior 
na dan. Omenjena količina mleka in število porcij mleka na dan je le 
priporočilo. Ni potrebno, da vaš otrok popolnoma izprazni skodelico. 
Za pripravo obrokov uporabljajte le priloženo merico!
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Navodila za pripravo
Prosimo vas, da pri pripravi mlečne formule natančno upoštevate 
navodila. Nepravilno pripravljen obrok ali shranjevanje že pripravljenega 
obroka daljši čas, lahko zaradi razvoja mikroorganizmov pomeni tveganje 
za dojenčkovo zdravje.
Zato vedno pripravite svež obrok in dojenčka takoj nahranite. Ostankov ne 
shranjujte. Stekleničko, navoj in dudo vedno takoj očistite. Po vsaki uporabi 
vrečko dobro zaprite , hranite pri sobni temperaturi (do največ 25 °C), na 
suhem mestu in vsebino v 3 tednih porabite. Svetujemo, da mleka ne pogre-
vate v mikrovalovni pečici (zaradi nevarnosti opeklin).

*Obroka ne pripravljajte s preveč vročo vodo, da ne poškodujete nara-
vnih mlečnokislinskih kultur (laktobacilov). Če vaš otrok raje pije hlad-
no mleko, ga ohladite v hladni vodni kopeli ali v hladilniku. 

SestavaHiPP 3 COMBIOTIC® Junior  

Vodo sveže prekuhajte in jo ohladite na približno 
40 - 50 °C*. 

Odmerjeno količino vode (tople ali hladne) vlijte 
v skodelico.

Merico narahlo napolnite in poravnajte s pomočjo 
roba na škatli. Predpisano količino mlečnega prahu 
stresite v skodelico.

Premešajte in če je potrebno preverite, če se je 
ohladilo na temperaturo primerno za uživanje 
(približno 37 °C). 

od 1. leta dalje

Uporaba
HiPP 3 Combiotic® Junior je primeren za otroke od 1. leta dalje kot 
mlečni napitek za zajtrk, z žiti, kot večerni obrok ali preprosto za 
vmesni obrok. HiPP 3 COMBIOTIC® Junior lahko ponudite otroku po 
uporabi kateregakoli nadaljevalnega mleka.

količina 
pripravljenega 

obroka (ml)

doziranje na obrok
obrokov na 

danprekuhana voda 
(ml)

število 
meric

150 135 3 2

Vsebina: 1 posamično pakiranje 

Hranilna vrednost
na 100 ml 

pripravljenega 
obroka*

na obrok
(16,2 g prahu  

+ 135 ml vode)
energijska vrednost 211 kJ 317 kJ

51 kcal 76 kcal
maščobe (od tega) 2,8 g 4,2 g
 nasičene maščobe 1,2 g 1,8 g
 enkrat nenasičene maščobe 1,2 g 1,8 g
 večkrat nenasičene mašč. 0,4 g 0,6 g
ogljikovi hidrati (od tega) 5,0 g 7,5 g
 sladkorji 5,0 g 7,5 g
prehranske vlaknine 0,7 g 1,1 g
beljakovine 1,0 g 1,5 g
sol1 0,05 g 0,08 g
minerali
kalij 155 mg 16 %** 233 mg 23 %**
kalcij 120 mg 22 %** 280 mg 33 %**
fosfor 71 mg 13 %** 107 mg 19 %**
magnezij 12 mg 15 %** 18 mg 23 %**
elementi v sladovih
železo 1,2 mg 15 %** 1,8 mg 23 %**
cink 0,41 mg 0,62 mg 12 %**
jod 14 µg 18 %** 21 µg 26 %**
vitamini
vitamin A 36 µg   54 µg 14 %**
vitamin D 2,3 µg 33 %** 3,5 µg 49 %**
vitamin C 7,7 mg 17 %** 11,6 mg 26 %**
vitamin B2 0,18 mg 26 %** 0,27 mg 39 %**
folna kislina 11,3 µg 15%** 17,0 µg 23 %**
vitamin B12 0,38 µg 48 %** 0,57 µg 71 %**
biotin 3,6 µg 36 %** 5,4 µg 54 %**
druga hranila
linolna kislina (Omega-6 MK) 0,31 g 0,47 g
linolenska kislina (Omega-3 FA) 0,04 g 0,06 g
dokozaheksanojska kisl. (DHA) 7,7 mg 11,6 mg
laktoza 4,8 g 7,2 g
galakto-oligosaharidi 0,7 g 1,1 g
1preračunano iz naravne količine v sestavinah / Analitične vrednosti so odvisne 
od nihanj v sestavi naravnih sestavin. Pakirano v kontrolirani atmosferi. 
*Standardna mešanica: 10,7 g HiPP 3 COMBIOTIC® Junior + 90 ml water  = 100 
ml pripravljenega obroka / 1 poravnana merica = približno 5,4 g HiPP 3 
COMBIOTIC® Junior / **% priporočene dnevne vrednosti  
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Značilnosti izdelka
Tudi po prvem rojstnem dnevu imajo otroci še vedno specifične prehranske 
potrebe, kajti gredo skozi obdobje intenzivne rasti. Da bi se vaš otrok lahko 
prav razvijal, sta hranili, kot je kalcij in vitamin D v njegovi prehrani še posebej 
pomembni. Sestava mleka HiPP 3 JUNIOR Combiotic® odraža dejstvo, da 
malček potrebuje 3-krat več kalcija in 7-krat več vitamina D kot odrasla 
oseba.1 

1Večje potrebe malčkov po hranilih v primerjavi z odraslimi na kg telesne teže  
(EFSA 2013; moški 80 kg, otrok 12 kg).

Proizvajalec/Poreklo:
Milchwirtschaftliche Industrie 
Gesellschaft Herford GmbH & Co. KG, 
Westring 152, 32051 Herford/Nemčija

Distributer: 
Atlantic trade, Kolinska 1, 1000 
Ljubljana. 
Info.: 080 2221, hipp.si

•                                         Vitamin C: ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Vitamin D: prispeva k ohranjanju zdravih kosti in zob.•                                         

•                                         Naravne mlečno kislinske kulture, originalno izolirane iz materinega mleka.
•                                         Pomembne prehranske vlaknine (GOS - galakto oligosaharidi - pridobljeni 

iz laktoze).


