
100 ml připravené/
pripravenej výživy*

Energetická hodnota/Energia 251 kJ/ 60 kcal
Tuky z toho 3,2 g
- nasycené/nasýtené MK 1,3 g
- mononenasycené/mononenasýtené MK 1,5 g
- polynenasycené/polynenasýtené MK, z toho 0,4 g
     - Kyselina alfa-linolenová/linolénová
       (omega-3 MK)

0,05 g

     - DHA 12,0 mg
     - kyselina linolová (omega-6 MK) 0,36 g
Sacharidy 6,2 g
- z toho cukry 6,2 g
     - z toho laktóza1 6,1 g
Vláknina 0,5 g
-z toho galaktooligosacharidy GOS 0,5 g
Bílkoviny/Bielkoviny 1,4 g
Sodík 20 mg
Draslík 80 mg
Chloridy 60 mg 12 %**
Vápník/Vápnik 73 mg 13 %**
Fosfor 40 mg
Hořčík/Horčík 7,5 mg
Železo 0,90 mg 11 %**
Zinek/Zinok 0,50 mg 10 %**
Měď/Meď 0,048 mg 10 %**
Mangan/Mangán 0,0060 mg
Fluoridy <0,010 mg
Selen/Selén 2,7 μg 14 %**
Jód 14 μg 18 %**
Vitamín A 49 μg 12 %**
Vitamín D 1,6 μg 23 %**
Vitamín E 0,73 mg 15 %**
Vitamín K 3,4 μg 28 %**
Vitamín C 9,0 mg 20 %**
Vitamín B1 0,045 mg
Vitamín B2 0,13 mg 19 %**
Niacin/Niacín 0,300 mg
Vitamín B6 0,046 mg
Kyselina listová 7,70 μg 10 %**
Vitamín B12 0,20 μg 25 %**
Biotin/Biotín 2,5 μg 25 %**
Kyselina pantothenová/pantothénová 0,31 mg 10 %**

Výživové údaje

Složení/Zloženie: Odtučněné KOZÍ MLÉKO*/ Odtučnené 
KOZIE MLIEKO*, LAKTÓZA* (z MLÉKA*/ MLIEKA*), 
rostlinné/rastlinné oleje* (palmový *, řepkový*/repkový*, 
slunečnicový*/slnečnicový*), sušené odtučněné KOZÍ 
MLÉKO*/odtučnené KOZIE MLIEKO*, galaktooligosacharidy* 
z LAKTÓZY* (z MLÉKA*/ MLIEKA*), uhličitan vápenatý, RYBÍ 
olej1, citronan/citrónan sodný,  citronan/citrónan draselný, 
L-askorbát sodný + L-askorbyl-6-palmitát (vitamín C), síran 
železnatý,   uhličitan hořečnatý/horečnatý,  L-tryptofan/
tryptofán, L-tyrozin/tyrozín, L-cystein/cysteín, síran zinečnatý/
zinočnatý, síran měďnatý/meďnatý, DL-alfa tokoferyl acetát 
(vitamín E), D-pantothenát vápenatý/ D-pantotenát vápnika, 
nikotinamid/ nikotínamid, retinyl acetát (vitamín A),  thiamin/
tiamín hydrochlorid (vitamín B1), hydrochlorid pyridoxinu/ 
pyridoxínu (vitamín B6), síran manganatý/mangánatý, kyselina 
listová, seleničitan sodný, jodičnan draselný, fytomenadion/
fytomenadión (vitamín K), D-biotin/ D-biotín, cholekalciferol 
(vitamín D),kyanokobalamin/kyanokobalamín (vitamín B12). 
Vztahuje se/ vzťahuje sa k sušenému stavu potraviny.

z certifi kovaného trvale udržitelného hospodářství/ trvalo 
udržateľného hospodárstva, *z ekologického zemědělství/
poľnohospodárstva, 1obsahuje DHA dle/podľa zákona

MK=mastné kyseliny, 1mléčný cukr/mliečny cukor Analytické 
hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u přírodních 
surovin/podliehajú výkyvom, ktoré sú bežné pri prírodných 
surovinách. Balené v ochranné atmosféře/ochrannej atmosfére. 
*Standardní ředění / Štandardné riedenie: 12,0 g výrobku + 90 ml 
převařené pitné/prevarenej pitnej vody =100 ml připravené/
pripravenej výživy. 1 zarovnaná odměrka/odmerka = 6,0 g výrobku.
**% referenčního příjmu/referenčného príjmu
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Použití · Použitie: snadno stravitelné a přizpůsobeno 
požadavkům dětí od 12.měsíce – v návaznosti na kojení nebo na 
jakoukoliv mléčnou výživu. Díky galaktooligosacharidům GOS 
stolice může být měkčí podobně jako u kojených dětí./ľahko 
stráviteľné a prispôsobené požiadavkám detí od 12.mesiaca – 
v nadväznosti na dojčenie alebo na akúkoľvek dojčenskú výživu. 
Vďaka galaktooligosacharidom GOS stolica môže byť mäkšia 
rovnako ako u dojčených detí.
Návod k přípravě · Návod na prípravu: Dodržujte následující 
doporučení. Nesprávná příprava nebo uchovávání připravené 
láhve by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Připravujte 
výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu 
nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vymyjte. Otevřený 
obal po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu 
při pokojové teplotě a zamezte kolísání teplot. Spotřebujte 
do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívejte výživu v mikrovlnné 
troubě (nebezpečí opaření)! /Dodržujte nasledujúce 
odporúčania. Nesprávna príprava alebo uchovávanie 
pripravenej fľaše by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho 
dieťaťa. Pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. 
Zvyšky znovu nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vymyte. 
Otvorený obal po odobratí výrobku dobre uzavrite, uchovávajte 
v suchu pri izbovej teplote a zamedzte kolísaniu teplôt. 
Spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia obalu. Nezohrievajte 
výživu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia!).

Dávkování mléka · Dávkovanie mlieka:
…je individuální dle potřeb dítěte. Tabulka je pouze orientační. 
Doporučujeme 300 ml mléka denně. Používejte přiloženou 
odměrku! 1 odměrka = 45 ml vody.
…je individuální dle potrieb dítěta. Tabuľka je len orientačná. 
Odporúčame 300 ml mlieka denne. Používajte priloženú 
odmerku! 1 odmerka = 45 ml vody.

 Pitnou vodu určenou pro kojence před každou přípravou
 čerstvě převaříme a necháme zchladnout na cca 40 °C až
 50 °C*. / Pitnú vodu určenú pre dojčatá pred každou prípravou  
 čerstvo prevaríme a necháme schladiť na cca 40° až 50 °C.*

 Vodu nalijeme do láhve. / Vodu nalejeme do fľaše. 
 Odměrku lehce naplníme výrobkem. Odměřené 

 množství výrobku přidáme do láhve./Odmerku zľahka naplníme 
 výrobkom. Odmerané množstvo výrobku vložíme do fľaše.

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

 Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37 °C). Teplotu  
 prověříme. / Ochladíme na teplotu vhodnú na pitie   
 (cca 37 °C ). Teplotu preveríme.
 Mléko ideálně podáváme v hrnečku./Mlieko podávame  
 ideálne v hrnčeku.
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HiPP 3 JUNIOR BIO KOZÍ MLÉKO/HiPP 3 JUNIOR  BIO KOZIE MLIEKO    od 12. MĚSÍCE/MESIACA
Kombinace naší péče a jemných BIO surovin pro spokojené bříško/

Kombinácia našej starostlivosti a jemných BIO surovín pre spokojné bruško  

Více jak 30 let zkušeností s BIO mléčnou výživou./
Viac ako 30 rokov skúseností s BIO mliečnou výživou. 

Kozí mléko s přirozeně vysokým podílem A2 -kaseinu./
Kozie mlieko s prirodzene vysokým podielom A2 -kaseinu.
Galaktooligosacharidy GOS z BIO laktózy. Laktóza je hlavní 
sacharid mateřského mléka. GOS jsou tak přirozeně obsaženy 
v mateřském mléce./ Laktóza je hlavný sacharid materského
mlieka. GOS sú tak prirodzene obsiahnuté v materskom mlieku.
Omega-3 mastná kyselina DHA přispívá pro normální vývoj 
zraku při denním příjmu 100 mg/ prispieva pro normálny vývoj 
zraku, pri dennom príjme 100 mg.
Vápník, jód, vitamíny A, C pro zdravý růst*/ Vápnik, jód, 
vitamíny A, C pre zdravý rast*.
*jako všechna pokra ovací mléka obsahuje vápník p ispívající k normálnímu vývoji kostí 
a vitamíny A, C p ispívající k normální funkci imunity./*ako všetky následná mlieka 
obsahuje vápnik prispievajúci k normálnemu vývoju kostí a vitamíny A, C prispievajúce 
k normálnej funkcii imunity. 

• pro zdravou budoucnost našich dětí/ pre zdravú budúcnosť našich detí 
• klimaticky neutrální výroba/ klimaticky neutrálna výroba  
• v souladu s přírodou - BIO zemědělství a ohleduplné zacházení s hospodářskými zvířaty / v súlade
 s prírodou - BIO poľnohospodárstvo a ohľaduplné zaobchádzanie s hospodárskymi zvieratami

Důležitá upozornění · Dôležité upozornenia
Výlučné kojení je v prvních šesti měsících pro Vaše dítě nejlepší. HiPP 3 JUNIOR BIO kozí mléko není vhodné jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti 
měsíců života, je určené pro výživu kojenců od ukončeného 11. měsíce a má být součástí smíšené stravy. Není vhodné jako jediný zdroj výživy. Rozhodnutí o zahájení 
podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifi kované v oblasti výživy, farmacie nebo 
péče o matku a dítě, v závislosti na individuálních potřebách kojence. Kontraindikace: Obsahuje bílkoviny podobné bílkovinám kravského mléka, a poto by nemělo 
být používáno v případě alergie nebo při podezření na alergii na bílkoviny kravského mléka. Podobně jako mateřské mléko obsahuje sacharidy, které jsou důležitou 
součástí výživy. 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./ Výlučné dojčenie je v prvých šiestich mesiacoch pre 
Vaše dieťa najlepšie. HiPP 3 JUNIOR BIO kozie mlieko sa nemá používať ako náhrada materského mlieka behom prvých šiestich mesiacov života, je určené pre 
výživu dojčiat od ukončeného 11. mesiaca a má být součásťou zmiešanej stravy. Nie je vhdoné ako jediný zdroj výživy. Rozhodnutie začať podávať príkrmy, vrátane 
akejkoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov, by malo byť prijímané len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifi kovanej v oblasti výživy, farmácie alebo 
starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti na individuálnych potrebách dojčaťa. Kontraindikáce: Obsahuje bielkoviny podobné bielkovinám kravského mlieka, 
a preto by sa nemalo používať v prípade alergie alebo predpokládané alergie na bielkoviny kravského mlieka. Podobne ako materské mlieko obsahuje sacharidy, 
ktoré sú dôležitou súčasťou výživy. 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. 

HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5. Balené: Německo/Nemecko.
Infolinka: (Po-Pá / Pia 9-14) +420 724 139 949 hipp.cz hipp.sk
Produkt opustil výrobu v perefktním stavu. Přesvědčte se, že obal je nepoškozený. 
Fóliový obal garantuje čerstvost a aroma./ Produkt opustil výrobu v perfektnom 
stave. Presvedčte sa, že obal je nepoškodený. Fóliový obal garantuje čerstvosť 
a arómu. Skladujte v suchu při pokojové teplotě/pri izbovej teplote. Zabraňte 
teplotním výkyvům/Zabráňte teplotným výkyvom.
Minimální trvanlivost neotevřeného balení do:/ Minimálna trvanlivosť 
neotvoreného balenia do: viz spodní část obalu/viď spodná čiast obalu

Pečeť BIO kvality garantuje 
nejvyšší kvalitu a převyšuje 
požadavky kladené EU na 
BIO produkty. Pečať BIO 
kvality garantuje najvyššiu 
kvalitu a prevyšuje požia-
davky kladené EÚ na BIO 
produkty.

BIO Pokračovací mléčná kojenecká 
výživa v prášku/ BIO Následná  
dojčenská mliečna výživa v prášku

obsahuje cca 33 porcí/porcií á 100 ml

DE-ÖKO-001
Zemědělská produkce/ 
Poľnohospodárstvo
EU/EÚ mimo EU/EÚ

CZ-BIO-001


