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Fråöndseln
f

Ekologisk

HiPP COMBIOTIK 1

Nu med unik kombination av prebiotika & probiotika

• Ekologisk
• Komplett mjölkbaserad modersmjölksersättning
• GOS (galaktooligosackarider) är prebiotiska fibrer
som stimulerar tillväxten av hälsosamma bakterier
i tarmen1
• L. fermentum hereditum® - naturlig probiotika som
ursprungligen isolerats ur bröstmjölk2-4
• Lågt proteininnehåll
• DHA & ARA - viktiga fettsyror för kognitiv
utveckling och för normal synutveckling
• Berikad med vitaminer och mineraler

andra viktiga 
substanser

lågt proteininnehåll

prebiotika

En god start i livet.
lågt proteininnehåll
1,25 g/100 ml
prebiotika
(GOS från laktos)
probiotika

probiotika

(L. fermentum
hereditum®)

omega 3 & 6

omega 3 & 6

alla viktiga 
näringsämnen

alla viktiga näringsämnen enligt lag

Bröstmjölk

HiPP Combiotik 1

Bröstmjölk är den bästa näringen för spädbarn.
För de som inte kan eller vill amma finns HiPP
modersmjölksersättning Combiotik 1. Den täcker
näringsbehovet för barn upp till 6 månaders ålder.
Dessutom är den gjord av ekologisk mjölk som gör
gott för både vår natur och våra spädbarn.
Förutom GOS (galaktooligosackarider), har vi även
tillsatt probiotika i Combiotik 1 (Lactobacillus
fermentum hereditum ®) för att likna bröstmjölkens
sammansättning ännu mer.

Vill du veta mer om HiPP Combiotik 1, andra produkter eller komma i kontakt med vår produktspecialist?
Besök vår hemsida www.hippbarnmat.se och klicka dig vidare till för vårdpersonal.
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Den nya generationens modersmjölksersättning
är inte bara ekologisk.

GOS - prebiotika
(galaktooligosackarider)

probiotika
(L. fermentum
hereditum®)

GOS är prebiotiska fibrer
som utvinns ur laktos och
stimulerar tillväxten av
hälsosamma bakterier
(bifidusbakterier och
lactobaciller) i tarmen.
GOS bidrar till en mjuk
avföring som liknar den
hos ammande barn.

Probiotika är levande
mikroorganismer som
överlever passagen
genom mag-tarmkanalen och utvecklar
positiva hälsoeffekter.
Lactobacillus fermentum
hereditum® är probiotika
som ursprungligen isolerats ur bröstmjölk och
är en av de första hälsosamma bakterierna som
koloniserar tarmen. 5

Tarmfloran spelar en viktig roll för immunsystemet
och därmed för vår hälsa. Bröstmjölkens innehåll av
pre- och probiotika främjar utvecklingen av en god
tarmflora hos spädbarn. Därför har vi valt att tillsätta
galaktooligosackarider (GOS) och L. fermentum
hereditum® i vår ekologiska modersmjölksersättning,
HiPP Combiotik 1.

Avföringskonsistens hos spädbarn 
efter tre månaders olika näringsintag1

Förekomst av lactobaciller och bifidusbakterier 
i 160 bröstmjölksprover (%)6
Lactobaciller totalt

L. salivarius

MME utan GOS

L. fermentum
p = 0.02

L. gasseri
L. reuteri
L. plantarum

MME med GOS

L. rhamnosus
L. casei
Bifidobakterier totalt
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B. breve

1 = vattnig
2 = krämig
3 = mjuk, fast
4 = hård, fast
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Signifikant färre infektioner i luftvägar och mag- tarmkanalen med prebiotika och probiotika7,8
Tillskottsnäring7
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Infektioner per barn under
6 månaders studieperiod
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Luftvägsinfektioner

Gastrointestinala infektioner

Kontollgrupp: endast prebiotika (GOS)

0

Gastrointestinala infektioner

Studiegrupp: prebiotika + probiotika (GOS + L. fermentum hereditum®)
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