
Приготування
Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкцій при приготуванні суміші. 
Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого часу може 
завдати шкоди здоров'ю Вашої дитини, в тому числі, через зростання небажаних 
бактерій. Завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням і не 
використовуйте залишки раніше приготованої суміші. Миття та ополіскування 
пляшечки і соски мають бути ретельними.
·  Закип’ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури  40°C.
·  Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
·  Наповніть мірну ложку сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим краєм чистого 

ножа. Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку для годування.
·  Щільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її.
·  Охолодіть готову молочну суміш до температури годування (приблизно 37°C). 

Перевірте температуру!
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для 
приготування дитячого харчування. Будь ласка, не підігрівайте молочну суміш в 
мікрохвильовій печі (небезпека перегріву!).

Дозування.
Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість молочної суміші на одне годування 
може різнитися. Вашій дитині не обов'язково випивати всю пляшечку до кінця. Будь 
ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки.
На кожну мірну ложку без верху сухої суміші «Органік» 2 додавайте 30 мл 
кип’яченої води.   1 мірна ложка без верху = приблизно 4,4 г сухої суміші.

Діти потребують близько 5 прийомів їжі на день. Кожен щойно введений 
додатковий прийом їжі (пюре / каша) замінює одне годування з пляшечки.

Важлива інформація
·  Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком 

споживання молочної суміші необхідна консультація лікаря. Можлива 
індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту. Як і 
будь-яка інша молочна суміш, наша HiPP«Органік» 2, як правило, призначена 
для дітей з шести місяців при змішаному вигодовуванні, а не в якості замінника 
грудного молока протягом перших шести місяців. Через індивідуальні потреби 
Вашої дитини з точки зору зростання і розвитку можливий більш ранній перехід 
на наступну суміш в рамках введення прикорму. Однак, будь ласка, спочатку 
проконсультуйтеся з вашим педіатром.

·  Як і грудне молоко, молочні суміші містять вуглеводи, які є важливим 
компонентом харчування дитини. Але тривалий або частий контакт з 
продуктами, що містять вуглеводи, може викликати пошкодження зубів. Для 
збереження здоров’я зубів дитини не залишайте дитині пляшечку для 
довготривалого смоктання та привчайте її пити з чашечки якомога раніше. При 
появі перших зубів у Вашого малюка почніть гігієнічний догляд за ними 
щовечора після останнього годування. Зверніть увагу на збалансоване 
харчування та здоровий спосіб життя Вашої дитини.

Поживна (харчова) цінність в 100 ml(мл)
готової суміші*

Енергетична цінність (калорійність) 
kJ / kcal (кДж/ ккал ) 285/ 68
Жири, з них 3,7 g / г

- насичені жирні кислоти 1,6 g / г
- мононенасичені 1,6 g / г
- поліненасичені жирні кислоти, з них 0,5 g / г

- лінолева кислота   (Омега -6) 0,42 g / г
- ліноленова кислота  (Омега -3) 0,06 g / г
- дoкозагексаєнова  кислота 13,6 mg / мг

Вуглеводи, з них 7,3 g / г
- лактоза 7,3 g / г

Харчові волокна < 0,1 g / г
Білки 1,4 g / г
Натрій 20 mg / мг
Калій 84 mg / мг
Хлориди 52 mg / мг
Кальцій 70 mg / мг
Фосфор 40 mg / мг
Магній 6,3 mg / мг
Залізо 1,0 mg / мг
Цинк 0,50 mg / мг
Мідь 0,054 mg / мг
Марганець 0,0070 mg / мг
Фториди < 0,010 mg / мг
Селен 3,9 µg / мкг
Йод 15 µg / мкг
Вітамін A 56 µg / мкг
Вітамін D 1,6 µg / мкг
Вітамін E 0,80 mg / мг
Вітамін K 3,1 µg / мкг
Вітамін C 10 mg / мг
Вітамін В 1 (Тіамін) 0,037 mg / мг
Вітамін В 2 (Рибофлавін) 0,14 mg / мг
Ніацин 0,53 mg / мг
Вітамін B6 0,042 mg / мг
Фолієва кислота 10 µg / мкг
Вітамін B12 0,10 µg / мкг
Біотин 1,6 µg / мкг
Пантотенова кислота 0,35 mg / мг
Осмолярність 285 мОсмoль/л
Можливі незначні відхилення від вищевказаних показників в межах, 
допустимих для продуктів, виготовлених з натуральної сировини.*
Норма приготування: 13,2 г HiPP «Organic» 2 + 90 мл кип’яченої 
води = 100 мл готової суміші.
HiPP «Органік» 2 не містить глютену, без ГМО.

Об’єм готової суміші, мл Дозування на одне годування
Кип’ячена вода, мл Мірні ложки
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 HiPP Органічна дитяча суха молочна суміш «Organic»* 2   з 6 місяців
*«Органік» 2
Використання
HiPP «Органік» 2 призначена для задоволення особливих харчових потреб Вашої дитини з 6 місяців і для підтримки її здорового розвитку.

• після грудного вигодовування
• після будь-якої іншої дитячої суміші
• як заміна будь-якої суміші для подальшого годування дитини з 6 місяців

♥Склад сухої суміші: знежирене органічне молоко 21%, органічна лактоза, органічні рослинні олії (органічний пальмовий  олеїн, органічна низькоерукова 
1ріпакова, органічна соняшникова), органічна молочна сироватка 20%, риб'ячий жир , кальцію хлорид, калію цитрат, кальцію карбонат, кальцію ортофосфат,      

L-триптофан, вітамін С, L-фенілаланін, заліза сульфат, стабілізатор молочна кислота, магнію карбонат, вітамін Е, ніацин, оксид цинку, пантотенова кислота, міді 
сульфат, вітамін А, вітамін В , вітамін В , калію йодат, фолієва кислота, сульфат марганцю, натрію селенат, вітамін К, вітамін D, D-біотин.1 6

1    -  містить DHA (дoкозагексаєнову кислоту). DHA належить до сімейства Омега-3 жирних кислот.
♥      сертифікований незалежними контролюючими органами

HiPP «Органік» 2: кращі компоненти від природи
Понад 60 років ми вкладали все наше старання і досвід у виробництво неперевершених молочних сумішей. Як піонер в галузі органічного виробництва, компанія 
HiPP була цілеспрямовано орієнтована на використання найкращих органічних інгредієнтів для виробництва молочних сумішей. Ми переконані в тому, що в 
період після грудного вигодовування наші органічні дитячі молочні суміші можуть стати важливим внеском у здоровий розвиток дитини.
Органічний продукт найвищої якості HiPP
Ми прагнемо використовувати тільки суворо контрольовані інгредієнти від органічного виробництва. Тому, вибираючи нашу сировину, ми не обмежуємося 
суворими законодавчими нормами щодо дитячих сумішей. Тільки завдяки дуже суворому контролю якості, від сировини до готової продукції, ми можемо зробити 
наші продукти максимально безпечними для Вашої дитини. (на етикетці розміщений кодовий номер органу, який здійснив сертифікацію виробництва органічної 
продукції, сировини та/або органу, який здійснив сертифікацію органічної продукції). Знак HiPP ORGANIC гарантує найвищу якість і має суворіші стандарти, ніж 
вимоги ЄС до Органічної якості. organic.hipp.ua. 
Для здоров'я Вашої дитини HiPP «Органік» 2 містить:

• Натуральні незамінні Омега-3 жирні кислоти з органічних компонентів, які сприяють розвитку мозку та нервових клітин. Це важливо для здорового росту 
дитини, оскільки організм не може самостійно виробляти їх.

• DHA: DHA сприяє розвитку зору дітей грудного віку і належить до групи Омега-3 жирних кислот. Позитивний ефект можна спостерігати при щоденному 
прийомі 100 мг DHA.

• Натуральний кальцій: кальцій є важливим елементом росту і сприяє здоровому розвитку кісток. Крім кальцію з молока, HiPP «Органік» 2 містить карбонат 
кальцію, який походить від природних мінеральних джерел, що також сприяє здоровому розвитку кісток;

• Цінні поживні речовини для росту і розвитку: HiPP «Органік» 2 забезпечує Вашу дитину необхідною кількістю вітамінів і мінералів разом з продуктами 
прикорму.

Упаковано в захисному середовищі. Перед першим використанням перевірте герметичність внутрішнього пакету: при натисканні двома руками на пакет з нього 
не повинне виходити повітря та висипатись суміш. При порушенні герметичності - продукт не використовуйте. Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, 
захищеному від прямих сонячних променів місці при  температурі від 3°C до 25°C та уникайте перепаду температур. Початий пакет (упаковку) щільно закривайте 
та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25°C. 
Вміст відкритого пакету використайте  протягом 3-х тижнів.
Служба консультацій HiPP: тел.0-800-50-15-12 або на сайті hipp.ua.
Дата виробництва (DD.MM.YYYY), кінцева дата споживання «Вжити до» (DD.MM.YYYY), номер партії зазначені на дні упаковки.
Виробник: «Мільхвіртшафтліхе Індустрігезельшафт (МІГ) Херфорд ГмбХ і Ко.КГ», Білефельдер Штрассе 66, 32051 Херфорд, Німеччина, тел. +49 5221-181-0. 
Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ «ХіПП Україна», просп. Голосіївський, буд.100/2, м. Київ, 03127, 
Україна, тел. 0-800-50-15-12.
  Арт. AL2048-01                   Маса нетто 300 g (г)


