
Ingredienser
Skummjölkspulver*, laktos* (mjölk), vegetabilisk olja* (palm-*, raps-*, solrosolja*), �ber (galakto- 
oligosackarider* från laktos), �skolja**, mineraler (kalium, kalcium, klorid, fosfor, natrium, 
magnesium, järn, zink, koppar, jod, mangan, selen), L-tryptofan, vitaminer (vitamin C, vitamin E, 
pantotensyra, niacin, vitamin A, vitamin B6, tiamin, folsyra (kalcium-L-metylfolat****), vitamin K, 
biotin, vitamin D), stabiliseringsmedel (mjölksyra), mjölksyrakultur (Limosilactobacillus fermentum 
hereditum®***).
*Ekologisk ingrediens
**Innehåller dokosahexaensyra (DHA). Ett dagligt intag av 100 mg DHA bidrar till normal utveckling 
a v
    synen hos spädbarn upp till 12 månader.
***Limosilactobacillus fermentum CECT571

Dosering
Det är viktigt för barnets hälsa och välbe�nnande att man varken använder för mycket eller för lite 
pulver i förhållande till vattenmängden. Föreslagen dosering och tillagning bör följas noggrant. 
Använd alltid hela strukna mått med pulver och använd alltid den måttsked som skickas med i 
förpackningen. Tabellen är endast en vägledning. Barnets behov av mat varierar med ålder, vikt och 

Mängd/ Mängd kokt Antal strukna 
måltid, ml vatten, ml mått

170 150 5
200 180 6
235 210 7
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Bäst före: 
se förpackningens 600 g

Tillskottsnäring uteslutande 
baserad på mjölk

Tillagningsanvisning

Koka upp vatten till 100°C. Kyl ner till 40-50°C.
Häll vattnet i �askan. 
Häll de antal strukna mått som är anpassade till måltiden i en ren napp�aska.
Skruva på locket och skaka �askan ordentligt.
Kyl ned till ättemperatur. Kontrollera temperaturen genom att droppa lite på insidan av handleden.

Följ tillagnings- och doseringsanvisningarna mycket noggrant. Felaktig beredning och förvaring av 
den färdiga tillskottsnäringen kan gynna tillväxten av oönskade bakterier. Tillaga alltid tillskotts-
näringen med färskt, rent, kokt och avsvalnat vatten. Använd alltid rena sterila napp�askor. Servera 
omedelbart och kassera eventuella rester efter matningen.

40°-
50°

100° 

1 2 3 4 5                  per 100 g pulver per 100 ml1

Näringsvärde

Energi 2110 kJ 251 kJ
  505 kcal 60 kcal

Fett 27,7 g 3,3 g
varav:  
- mättat fett 11,8 g 1,4 g
- enkelomättat fett 12,6 g 1,5 g
- �eromättat fett 3,4 g 0,4 g
- Linolsyra (omega-6)  3,00 g   0,36 g
- Linolensyra (Omega-3)   0,42 g   0,05 g
- Dokosahexaensyra  100,8 mg   12,0 mg

Kolhydrat 50,4 g 6,0 g
- varav sockerarter 50,4 g 6,0 g
- Laktos  50,4 g    6,0 g

Fiber 3,4 g 0,4 g
varav:
-GOS (galaktooligosackarider)  3,4 g    0,4 g
Protein 11,8 g 1,4 g

Vitamin A 412 µg 49 µg 12%2

Vitamin D 13 µg 1,6 µg 23%2

Vitamin E 6,7 mg 0,8 mg 16%2

Vitamin K 29 µg 3,4 µg 28%2

Vitamin C 77 mg 9,0 mg 20%2

Tiamin 0,38 mg 0,045 mg 9%2

Ribo�avin 1,1 mg 0,13 mg 19%2

Niacin 2,5 mg 0,3 mg 4%2

Vitamin B6 0,39 mg 0,046 mg 7%2

Folsyra 95,3 µg 11,3 µg 15%2

Vitamin B12 1,4 µg 0,17 µg 21%2

Biotin 21 µg 2,5 µg 25%2

Pantotensyra 2,6 mg 0,31 mg 10%2

Natrium 170 mg 20 mg 5%2

Kalium 672 mg 80 mg 8%2

Klorid 378 mg 45 mg 9%2

Kalcium 613 mg 73 mg 13%2

Fosfor 345 mg 41 mg 7%2

Magnesium 63 mg 7,5 mg 9%2

Järn 7,6 mg 0,9 mg 11%2

Zink 4,2 mg 0,5 mg 10%2

Koppar 0,40 mg 0,048 mg 10%2

Mangan 0,034 mg 0,004 mg 0%2

Flourid < 0,084 mg < 0,01 mg
Selen 29 µg 3,5 µg 18%2

Jod 118 µg  14 µg 18%2

1100 ml färdig blandning tillagas av 11,9 g pulver och 90 ml vatten.
 En struken måttsked motsvarar ca. 4 g HiPP Combiotik 3.
2av Dagligt Referensintag (DRI).

Viktigt
Bröstmjölk är den bästa näringen för din bebis. HiPP Combio-
tik® 3 ska inte användas som ersättning för bröstmjölk under 
barnets första 6 månader. Rådgör med  BVC eller barnläkare 
innan du använder tillskottsnäring. 
För att minska risken för karies vid �askmatning, vänj ditt barn 
vid att dricka från mugg så snart det är möjligt.

Förvaring: I tillsluten förpackning, torrt och i rumstemperatur. 
Förpackad i skyddande atmosfär. Hållbarhetstid i öppnad 
förpackning: 3 veckor vid korrekt förvaring. 

Praktisk och 
miljövänlig förpackning.

Allt material kan återvinnas var för sig.
Ytterkartong sorteras som 

pappersförpackning.
Innerpåsar som plastförpackning. 

Kartong från ansvarsfullt 
och hållbart skogsbruk.

Minskar CO2
utsläpp.

Ekologiskt förpackad

Minskat/
Mindsker CO2

DE-ÖKO-001
EU/icke-EU-jord-

HiPP actively contributes
to climate protection: 
collectively we improve
our climate footprint
with every bottle.
hipp-climatepositive.com

 Climate-
positive

Ekologisk certifierad
Med över 60 års erfarenhet tillhör HiPP de främsta experterna 
i världen på ekologisk barnmat. Att välja ekologiskt redan från     
start gör inte bara gott för djuren – det ger även våra framtida 
generationer en sundare miljö. 

Användning
HiPP Combiotik® 3 är en tillskottsnäring som rekommenderas 
från 10 månaders ålder som en del i en  varierad kost och 
hälsosam livsstil. Kan även ges som måltidsdryck.

Mer än ekologiskt
HiPPs sigill garanterar högsta 
ekologiska kvalitet och standard 
som överstiger EU:s lagkrav för 

Personligengaranterad•personliggaranti • henkilökohtaisesti taattu • STEFA
N

HI
PP

Sensitive Support

Öppnas här

COMBIOTIK®
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MED MJÖLKSYRAKULTUR
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baserad på mjölk 

Personligengaranterad•personliggaranti • henkilökohtaisesti taattu • STEFA
N

HI
PP

OMEGA
3**

GO
S f

rå
n lak

tos

L. fermentum

 Climate-
positive

600 g

KLIMATPOSITIV


