
COMBIOTIK®
- komplett och ekologisk modersmjölksersättning

• Optimal proteinkvalitet.

• Ett lågt proteinintag med hög proteinkvalitet bidrar till att förebygga framtida övervikt.

• Lactobacillus Fermentum® = HMP** - naturligt ursprung från bröstmjölk.

• En av de första hälsosamma bakterierna som koloniserar tarmen*.

• Reducerar förekomst av luftvägsinfektioner och gastrointestinala infektioner*.

• Galaktooligosackarider (GOS) från laktos.

• Främjar tillväxt av hälsosamma bakterier i tarmen*.

• Bidrar till mjukare avföring*.

• Optimerad fettsyrablandning för god tolerans av ersättningen.

• Omega 3 och Omega 6 samt optimal mängd av de essentiella fleromättade fettsyrorna 
Dokosahexaensyra (DHA) och Arakidonsyra (ARA).

• Komplett ersättning med alla energigivande näringämnen, vitaminer, mineraler 
och spårämnen som barnet behöver.

* Resultaten baseras på kliniska studier på GOS och Lactobacillus Fermentum®. 
** Human Milk Probiotica = Probiotika som ursprungligen isolerats från bröstmjölk.

HiPP genomför � er tester än de EU krä-
ver för ekologiskt jordbruk. Det resulterar 
i  barnmat av högsta kvalitet. Organic-
sigillet är HiPPs garanti för detta och är 
underteckat av Stefan Hipp, � ärde gene-
ration i familjeföretaget HiPP.

Human Milk Probiotica =  Probiotika som 
ursprungligen isolerats ur bröstmjölk.

Mjölkproduktion i harmoni med naturen. 
HiPP använder inte bekämpningsmedel, 
antibiotika eller genmodi� erade råvaror 
(GMO) i sitt foder. HiPP tar avstånd från 
genteknik och djurförsök i sin forskning.

Uppfyller alla EU:s krav på ekologi såsom 
odlad utan bekämpningsmedel och till-
verkad med hållbara metoder.
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www.hippbarnmat.se 
Arvid Nordquist HAB, Ekensbergsvägen 117, 171 24 Solna, Tel vxl: +46 8 799 18 00

HiPP följer och stödjer WHO:s rekommendationer om exklusiv amning från födseln till 6 månader. Modersmjölksersättning och tillskottsnäring används i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.In
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COMBIOTIK® fi nns listad hos alla de stora butikskedjorna samt apotea.se!



COMBIOTIK®
- modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Önskar du information, beställa material, eller har andra frågor?
Kontakta oss produktspecialister eller gå in på vår hemsida: www.hippbarnmat.se

Maria Keskitalo leg. dietist   maria.keskitalo@arvidnordquist.se  0708-61 66 53
Carolina Åkerblom, leg. dietist  carolina.akerblom@arvidnordquist.se  0709-28 63 65

COMBIOTIK®2
 Tillskottsnäring från 6 månader

 - Baserad på ekologisk mjölk
 - Prebiotika (GOS): 0,4 g/100 ml
    Bidrar till en mjukare avföring och en hälsosam tarm� ora*
 - Probiotika: Lactobacillus Fermentum = HMP**                    
 - Järn: 1 mg/100 ml
 - Vitamin D: 1,6 µg/100 ml
 - Omega 3 (DHA) och Omega 6

 Innehåller mer järn än COMBIOTIK®1.
 Anpassad för det växande barnets behov.

 COMBIOTIK®3
 Tillskottsnäring från 10 månader

 - Baserad på ekologisk mjölk
 - Prebiotika (GOS): 0,5g/100 ml
    God e� ekt vid trög mage*      
 - Järn: 0,9 mg/100 ml
 - Vitamin D: 1,6 µg/100 ml
 - Omega 3 och Omega 6

 Innehåller mer järn, vitamin D och Omega 3-fettsyror men  
 mindre mängd protein och salt jämfört med komjölk. 

COMBIOTIK®1
 Modersmjölksersättning

 - Komplett från födseln
 - Baserad på ekologisk mjölk
 - Lågt proteininnehåll
 - Prebiotika (GOS): 0,3 g/100 ml
   Bidrar till en mjukare avföring och en hälsosam tarm� ora*
 - Probiotika: Lactobacillus Fermentum = HMP**
 - Vitamin D: 1,5 µg/100 ml
 - Järn: 0,5 mg/100 ml
 - Omega 3 (DHA) och Omega 6 (ARA)

*Resultaten baseras på kliniska studier på GOS. **Human Milk Probiotica = Probiotika som ursprungligen isolerats från bröstmjölk.
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COMBIOTIK® fi nns listad hos alla de stora butikskedjorna samt apotea.se!


