
HiPP COMFORT - při nadýmání, kolice* a zácpě/pri nadúvaní, kolike* a zápche
*v případech 3měsíční koliky způsobené laktózou /prípadoch 3mesačnej koliky spôsobenej laktózou
Složení/Zloženie: LAKTÓZA (z MLÉKA/MLIÉKA), maltodextrin/maltodextrín, rostlinné/rastlinné oleje (palmový*, řepkový/repkový, slunečnicový/slnečnicový), škrob, 
beta-palmitát1 (z palmového* a slunečnicového oleje/slnečnicového oleja), HYDRLYZOVANÁ BÍLKOVINA MLÉČNÉ SYROVÁTKY/BIELKOVINA MLIČNEJ SRVÁTKY, 
galaKtooligosaccharidy z LAKTÓZY (z MLÉKA/MLIEKA), vápenaté soli kyseliny orthofosforečné/orthofosforečnej, emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou citrónovou/diglyceridov mastných kyselín s kyselinou citrónovou, chlorid draselný, RYBÍ OLEJ,  cholin/cholín, olej z Mortierella alpina,  L-fenylalanin/L-
fenylalanín, L-tyrozin/tyrosin, hydroxid draselný, chlorid hořečnatý/horečnatý, citronan sodný, hydroxid sodný, L-arginin, selenan sodný, L-tryptofan/L-tryptofán, uhličitan 
vápenatý, L-histidin/L-histidín, síran zinečnatý/zinočnatý, chlorid vápenatý, inositol/inozitol, jodičnan draselný, síran železnatý, L-karnitin/L-karnitín, DL-alfa-tokoferyl acetát 
(vitamín E),  D-panthotenát vápenatý, mléčné kultury/mliečne kultúry (L. fermentum hereditum®)2, nikotinamid/nikotínamid, síran měďnatý/meďnatý,thiamin/tiamín 
hydrochlorid (vitamín B1), retinylacetát (vitamín A), riboflavin/riboflavín (vitamín B2), síran manganatý, pyridoxin/pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), l-methylfolát 
vápenatý (Metafolin®3), fytomenadion (vitamín K), D-biotin/biotín, cholekalciferol (vitamín D), kyanokobalamin/kyanokobalamín (vitamín B12).
Vztahuje se/vzťahuje sa k sušenému stavu. Pozn. bez lepku/bezgluténové.
1 tuky se speciální strukturou podle vzoru mateřského mléka /so špeciálnou štruktúrou podľa vzoru materského mlieka.  2 Limosiliactobacillus fermentum CECT5716.
3 Metafolin® je registrovaná ochranná známka společnosti/spoločnosti Merck KGaA, Darmstadt, SRN.
* z certifikovaného trvale udržitelného hospodářství/ trvalo udržateľného hospodárstva
Mléčný prášek může mít různé barevné variace, toto je podmíněno obsahem přírodních surovin./ Mliečny prášok môže mať rôzne farebné variácie, toto je 
podmienené obsahom prírodných surovín.
Návod k přípravě/na prípravu: Prosím dodržujte následující doporučení. Nesprávná příprava by mohla vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Proto připravujte výživu před 
každým krmením čerstvou a ihned podávejte. Nespotřebovanou část připravené výživy znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned 
po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu a při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 týdnů po otevření. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření)./
Prosím dodržujte nasledujúce odporúčania. Nesprávna príprava by mohla viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa. Preto pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú 
a ihneď podávajte. Nespotrebovanú časť pripravenej výživy znovu nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy dôkladne vymyte. Otvorený obal ihneď po odobratí výrobku dobre 
uzatvorte, uchovávajte v suchu a pri izbovej teplote. Spotrebujte do 3 týždňov po otvorení. Nezohrievajte výživu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia).

Od narození/
narodenia

Láhev uzavřeme a důkladně 
protřepeme. /
Fľašu uzatvoríme a dôkladne 
pretrepeme.

Připravenou vodu
nalijeme do láhve. /
Pripravenú vodu
nalejeme do fľaše.

Odměrku lehce naplníme vý-
robkem a zarovnáme o hranu
uvnitř boxu. Odměřené množ-
ství přidáme do láhve. /
Odmerku zľahka naplníme vý-
robkom a zarovnáme o hranu
vo vnútri boxu. Odmerané 
množstvo vložíme do fľaše.

Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C). 
Teplotu prověříme. / Ochladíme na teplotu 
vhodnú na pitie (cca 37°C ). Teplotu preveríme.

*pokud lékař nestanoví jinak. ** Od ukončeného 4. měsíce můžete po dohodě s lékařem začít uvádět příkrmy. Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem odpadá jedno 
jídlo v láhvi./ *pokiaľ lekár nestanoví inak. ** Od ukončeného 4. mesiaca môžete po dohode s lekárom začať zavádzať príkrmy. Dojčatá potrebujú cca 5 jedál za deň. S každým novým príkrmom 
odpadá jedno jedlo vo fľaši.

• Kojení je pro Vaše dítě to nejlepší. Pokud budete chtít použít HiPP Comfort, 
poraďte se prosím s lékařem nebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, 
farmacie nebo péče o matku a dítě.
• HiPP Comfort podávejte pouze na doporučení lékaře a pod lékařským 
dohledem (potravina pro zvláštní lékařské účely).
• HiPP Comfort je určená k dietnímu postupu při nadýmání, kolice a zácpě 
v kojeneckém věku a muže být podávána pouze pod lékařským dohledem 
od narození jako výlučná výživa, stejně jako od ukončeného 6. měsíce věku 
v rámci smíšené stravy.
• Poraďte se s lékařem: HiPP Comfort je vhodná i pro děti ohrožené alergií, 
nepoužívejte při alergii na bílkoviny kravského mléka nebo při podezření na 
tuto alergii; pokud se nedostaví zlepšení po několika dnech.
• Jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou 
důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů 
se sacharidy může způsobit vznik zubního kazu. Proto nenechávejte Vaše dítě pít 
z láhve po dlouhou dobu a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku. Věnujte pozornost 
vyvážené stravě a zdravému životnímu stylu Vašeho dítěte.
• Nevhodné k parenterálnímu užití.

• Dojčenie je pre Vaše dieťa to najlepšie. Pokiaľ budete chcieť použiť HiPP 
Comfort, poraďte sa prosím s lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti 
výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa.
• HiPP Comfort podávajte len na odporúčanie lekára a pod lekárskym 
dohľadom (potravina na osobitné lekárske účely).
• HiPP Comfort je určená na diétny režim pri nadúvaní, kolike a zápche 
v dojčenskom veku a môže byť podávaná len pod lekárskym dohľadom 
od narodenia ako výlučná výživa, rovnako ako od ukončeného 6. mesiaca 
veku v rámci zmiešanej stravy.
• Poraďte so s lekárom: HiPP Comfort je vhodná aj pre deti ohrozené alergiou; 
nepoužívajte pri alergii na bielkoviny kravského mlieka alebo pri podozrení 
na túto alergiu;  pokiaľ sa nedostaví zlepšenie po niekoľkých dňoch. 
• Tak ako materské mlieko, aj dojčenské výživy obsahujú sacharidy, ktoré 
sú dôležitou súčasťou výživy Vášho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov 
so sacharidmi môže spôsobiť vznik zubného kazu. Preto nenechávajte Vaše dieťa 
dlho piť z fľaše a naučte ho čo najskôr piť z pohára. Venujte pozornosť vyváženej 
strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.
• Nie je vhodné na parenterálne použitie.

Věk/Vek Počet lahví/den
Počet fľiaš/deň

Množství připravené/
Množstvo pripravenej 

výživy, ml

Na jednu dávku potřebujete/potrebujete
Množství/Množstvo vody, ml Počet odměrek/odmeriek

1.- 2. týden/týždeň* 7-8 70 60 2
3. - 4. týden/týždeň 5-7 100 90 3
5. - 8. týden/týždeň 5-6 135 120 4

od ukončeného 2.měsíce/mesiaca 5 170 150 5
od ukončeného 4.měsíce/mesiaca** 4-5 200 180 6
od ukončeného 5.měsíce/mesiaca 4 235 210 7

Důležité upozornění/Dôležité upozornenie:

Množství/Množstvo a dávkování/dávkovanie: Může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedená tabulka je pouze orientační. /Môže 
byť rozdielne na základe individuálnych potrieb. Uvedená tabuľka je len orientačná. Používejte přiloženou odměrku./Používajte priloženú 
odmerku.

*Aby nedošlo k poškození mléčných kultur (Laktobacily), nepřelévejte výrobek příliš horkou vodou.
*Aby nedošlo k poškodeniu mliečnych kultúr (Laktobacily), nezalievajte výrobok príliš horúcou vodou.

Pitnou vodu určenou pro kojen-
ce před každou přípravou čers-
tvě převařte a nechte zchladnout 
na teplotu cca 40-50°C*./Pitnú 
vodu určenú pre dojčatá pred 
každou prípravou prevaríme 
a necháme ochladiť na teplotu 
cca 40-50°C*.
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Tisk zakázán. Pouze pro online použití.


