
Wybór produktu HiPP w zależności od potrzeb żywieniowych dziecka.

CZY DZIECKO MA SPECJALNE POTRZEBY ŻYWIENIOWE?

Czy jest zwiększone 
ryzyko występowania 
alergii pokarmowej?

 Wybierz produkt z unikalnym połączeniem

naturalnie występującym w mleku mamy.

Czy dziecko ma 
skłonności do 

nadmiernego ulewania?

TAK

Czy dziecko ma 
skłonności do wzdęć, 

kolek, zaparć?

TAK TAK

HiPP AR  
– od urodzenia

HiPP COMFORT  
– od urodzenia

HiPP 1 HA COMBIOTIK®  
– od urodzenia 

HiPP 2 HA COMBIOTIK®  
– po 6. miesiącu 

Materiał przeznaczony dla pracowników ochrony zdrowia.
*Naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego.   Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt.

HiPP 1 BIO 
COMBIOTIK®  
– od urodzenia

HiPP 2 BIO 
COMBIOTIK®  

– po 6. miesiącu

HiPP 3 JUNIOR 
COMBIOTIK®  

– po 1. roku życia

HiPP 4 JUNIOR 
COMBIOTIK®  

– po 2. roku życia

HiPP 5 JUNIOR 
COMBIOTIK®  

– po 2,5 roku życia

TERAZ Z METAFOLIN® –  W FORMIE IDENTYCZNEJ JAK FOLIANY W MLEKU MAMY. Metafolin® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.

NIE TAK

550 g 550 g 550 g  550 g, 27 g 550 g 600 g 600 g 600 g



■   bezpłatne webinary
■   szkolenia
■   wydarzenia

Zarejestruj się na hippexpert.hipp.pl
■   programy edukacyjne
■   nowe publikacje naukowe
■   materiały edukacyjne dla rodziców

Każda kropla mleka mamy jest naszym wzorem.

 ■ sprawdzony prebiotyk GOS2 z ekologicznej 
laktozy BIO, wspiera rozwój zdrowej 
mikrobioty jelitowej3, 4, 5, 6

 ■ naturalny probiotyk L. fermentum7, 8, 9 

pierwotnie pozyskany z mleka matki**
 ■ Metafolin® – źródło folianów na wzór 

mleka mamy
 ■ wartościowe kwasy tłuszczowe DHA i ARA  

w mleku HiPP 1 oraz DHA i ALA w mleku 
HiPP 2, dla rozwoju mózgu, komórek 
nerwowych i wzroku*

 ■ białko <2 g/100 kcal odpowiednio do 
zapotrzebowania1

 ■ laktoza jako jedyne źródło węglowodanów
 ■ najlepsze składniki HiPP BIO

 ■ sprawdzony prebiotyk GOS2 z ekologicznej laktozy BIO, wspiera 
rozwój zdrowej mikrobioty jelitowej3, 4, 5, 6

 ■ naturalny probiotyk L. fermentum7, 8, 9 pierwotnie pozyskany  
z mleka matki**

 ■ Metafolin® – źródło folianów na wzór mleka mamy
 ■ wartościowe kwasy tłuszczowe DHA i ALA dla rozwoju mózgu, 

komórek nerwowych i wzroku
 ■ białko <2 g/100 kcal odpowiednio do zapotrzebowania1

 ■ laktoza jako jedyne źródło węglowodanów
 ■ wapń wspiera rozwój kości
 ■ witamina D przyczynia się do prawidłowego rozwoju kości  

i zębów
 ■ witamina C i żelazo wspierają układ odpornościowy
 ■ jod wspiera prawidłowy rozwój poznawczy

Dla niemowląt z nadmiernie  
nasilonymi, częstymi ulewaniami. 

 ■ naturalny probiotyk  
L. fermentum7, 8, 9 pierwotnie 
pozyskany z mleka matki**

 ■ Metafolin® – źródło 
folianów na wzór mleka 
mamy

 ■ wartościowe kwasy 
tłuszczowe DHA i ARA dla 
rozwoju mózgu, komórek 
nerwowych i wzroku*

 ■ białko <2 g/100 kcal 
odpowiednio do  
zapotrzebowania1

 ■ lekkostrawne

 ■ sprawdzony prebiotyk GOS2  
z laktozy, wspiera rozwój zdro-
wej mikrobioty jelitowej3, 4, 5, 6

 ■ naturalny probiotyk 
L. fermentum7, 8, 9 pierwotnie 
pozyskany z mleka matki**

 ■ Metafolin® – źródło folia-
nów na wzór mleka mamy

 ■ wartościowe kwasy tłuszczo-
we DHA i ARA dla rozwoju 
mózgu, komórek nerwowych 
i wzroku*

 ■ białko <2 g/100 kcal odpo-
wiednio do zapotrzebowania1

 ■ białko o znacznym stopniu 
hydrolizy – przyczynia się 
do powstania miękkiej kon-
systencji stolca

 ■ obniżona zawartość laktozy – 
2,7g/100 ml

 ■ wysoka zawartość β-palmity-
nianu – redukuje powstawa-
nie niewchłanianych mydeł 
wapniowych, przyczynia się 
do zmiany konsystencji stolca 
na bardziej miękką10,11

Dla niemowląt z tendencją 
do wzdęć, kolek i zaparć. 

 ■ sprawdzony prebiotyk 
GOS2 z laktozy, wspiera 
rozwój zdrowej mikrobioty 
jelitowej3, 4, 5, 6

 ■ naturalny probiotyk  
L. fermentum7, 8, 9 pierwotnie 
pozyskany z mleka matki**

 ■ Metafolin® – źródło 
folianów na wzór mleka 
mamy

 ■ wartościowe kwasy 
tłuszczowe DHA i ARA 
w mleku HiPP 1 oraz 
ALA w mleku HiPP 2, dla 
rozwoju mózgu, komórek 
nerwowych i wzroku*

 ■ białko o znacznym stopniu 
hydrolizy (w mleku HiPP 1 
HA Combiotik®) 

Dla niemowląt z podwyższonym 
ryzykiem alergii. 
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*  Pozytywny wpływ przy dziennym spożyciu przynajmniej 100 mg DHA na dobę 
**  Mleko matki zawiera wiele różnych kultur bakterii probiotycznych – ich rodzaj 

jest cechą indywidualną każdej kobiety.

HiPP Polska Sp. z o.o. ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, tel.: +48 22 847 51 72, e-mail: hipp@hipp.pl

Dla zdrowych niemowląt. Dla zdrowych dzieci.

HiPP HA, COMFORT, AR dostępne na hipp.dodomku.pl, HiPP COMFORT, HA 1 i HA 2 w sieci Rossmann

PLM2143/5200/IV/2022/K/WA

*HiPP za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała 
Polska z Dyskontami (Food), Udziały w sprzedaży 
wartościowej, w okresie I-XII 2021, w kategorii: 
Mleko modyfikowane, segment BIO.

HiPP 1 BIO 
COMBIOTIK®  
– od urodzenia

HiPP 2 BIO 
COMBIOTIK®  
– po 6. miesiącu

HiPP 3 JUNIOR 
COMBIOTIK® 
– po 1. roku życia

HiPP 4 JUNIOR 
COMBIOTIK®  
– po 2. roku życia

HiPP 5 JUNIOR 
COMBIOTIK®  

– po 2,5 roku życia

HiPP AR  
– od urodzenia

HiPP COMFORT  
– od urodzenia

HiPP 1 HA COMBIOTIK® 
– od urodzenia

HiPP 2 HA COMBIOTIK®  
– po 6. miesiącu

Zawiera mączkę  
chleba świętojańskiego.

Zawiera obniżoną ilość laktozy, β- 
palmitynian i hydrolizowane białko.

Zawiera  
hydrolizowane białko. 


