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Hazırlama Talimatı

Bileşim · Composition

Lütfen süt formüllerini hazırlarken paketin üzerindeki kullanma talimatlarına uyunuz. Yanlış hazırlama şekilleri
veya hazırlanıp uzun süre bekletilen süt formülleri bakteri oluşumuna sebebiyet verdiği için sağlığa zararlıdır.
Bu nedenle her öğünde daima gerekli miktarda süt formülünü hazırlayınız ve bebeğinizi hemen besleyiniz.Artanı
tekrar kullanmayınız. Biberonu, biberon emziğini ve kapağını iyice temizleyiniz. Her kullanımdan sonra açılmış
paketi sıkıca kapatınız, oda sıcaklığında (maks. 25 °C) kuru bir yerde muhafaza ediniz ve üç hafta içinde
tüketiniz. Lütfen süt formülünü hazırlarken haşlanma tehlikesine karşı mikrodalga fırında ısıtmayınız.
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İçme suyunu kaynatınız ve yaklaşık 40-50°C ye kadar soğuması için bekletiniz.
Biberona hazırladığınız suyun yaklaşık 2/3‘ ünü boşaltınız.
Ölçeği formül ile doldurarak fazlasını bıçakla sıyırınız. Önerilen toz miktarını biberona ekleyiniz.
Biberonu kapatıp çalkalayınız.
Kalan suyu ilave ederek birkaç kez tekrar çalkalayınız.
İçilebilir sıcaklığa (yaklaşık 37 °C’ye) gelene kadar soğutunuz. Sıcaklığı beslemeden önce sıcaklığı mutlaka
kontrol ediniz.
Hazırlanan formülün içilme miktarı bebekten bebeğe değişiklik gösterebilir. Tabloda belirtilen içme miktarları
ve gün içinde içilen biberon sayısı önerilen değerlerdir. Bebeğinizin biberondaki formülün tamamını bitirmek
zorunda değildir. Lütfen yalnızca paketten çıkan ölçeği kullanınız.

Beslenme Tablosu
Yaş
Age

1. hafta – 2. hafta*/ 1st week to 2nd week*
3-4. hafta arası / 3rd to 4th week
5-6. hafta arası / 5th to 6th week
7-8. hafta arası / 7th to 8th week
3-4.ay / 3rd to 4th month
5. aydan itibaren / from the 5th month**

Günlük biberon
İçime hazır
Kaynatılmış su,ml /
ile besleme / bebek formülü, ml / Boiled water,ml
Bottle feeds
Ready-to-drink
per day
food,ml
5–7
5–7
5–6
5
5
5

70 ml
100 ml
135 ml
170 ml
200 ml
235 ml

60 ml
90 ml
120 ml
150 ml
180 ml
210 ml

Ölçek sayısı /
Measuring spoon

2
3
4
5
6
7

* Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği sürece/*Unless otherwise recommended by a paediatrician.
** 5. ayından itibaren, tarafsız bir sağlık çalışanına danışarak kavanoz ve ek gıdalara başlayabilirsiniz. Bebeklerin
günde 5 öğün yemesi gerekir. Verdiğiniz her ek kavanoz ve ek gıda için bir biberon eksiltmelisiniz.

Önemli Bilgi
... Bebeğinizi beslerken
Bebeğiniz için en iyisi anne sütüdür. Anne sütü ile beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda yetkili sağlık
çalışanının önerisi üzerine kullanılmalıdır.
... Bebeğinizin diş sağlığı için
Anne sütü gibi tüm bebek formülleri de karbonhidrat içerir ve bebeğinizin beslenmesinin önemli bir kısmını
oluşturur. Bebeğinizin dişlerinin karbonhidrat içeren sıvılarla sık veya devamlı temas etmesi dişlerinin
çürümesine ve ileride sağlık sorunlarına yol açabilir.Bebeğinizin uzun süre biberondan beslenmesine izin
vermeyin ve çocuğunuza bardaktan içmeyi olabildiğince erken öğretin.

Organik Üretim
Organik tarım standartlarına uygun olarak (AB Organik Direktiﬁ´nde belirtildiği gibi) HiPP, organik bebek
formüllerinde:
· doğal olarak yetiştirilen ineklerden elde edilen organik süt
· sentetik kimyasal pestisit kullanılmadan elde edilen organik ham maddeler kullanır.

enerji ve
besin ögeleri

100 g toz/
100 g powder

100 ml içime
hazır formül/
ready-to-drink
formula*

2141 kJ
512 kcal
yağ/fat
26,7 g
doymuş yağ/
saturated fatty acids
8,6 g
tekli doymamuş yağ/
mono-unsaturated fatty acids
12,6 g
çoklu doymamış yağ/
polyunsaturated fatty acids
5,5 g
karbonhidrat/carbohydrates
56,7 g
laktoz/lactose
56,7 g
lif/dietary ﬁbre
<0,1 g
protein/protein
11,1 g
tuz1/salt1
0,38 g
vitaminler/vitamins
C vitamini/vitamin C
79 mg
A vitamini/vitamin A
539 μg
D vitamini/vitamin D
9,0 μg
E vitamini/vitamin E
5,4 mg
B1 vitamini/vitamin B1
0,46 mg
1,0 mg
B2 vitamini/vitamin B2
B6 vitamini/vitamin B6
0,31 mg
B12 vitamini/vitamin B12
1,13 μg
folik asit/folic acid
77 μg
pantotenik asit/pantothenic acid
3,85 mg
K vitamini/vitamin K
38,5 μg
biotin/biotin
11,5 μg
niasin/niacin
3,1 mg
mineral bileşenler/mineral substances
potasyum/potassium
561 mg
kalsiyum/calcium
408 mg
fosfor/phosphorus
223 mg
klor/chloride
308 mg
magnezyum/magnesium
37,7 mg
eser elementler/trace elements
demir/iron
3,9 mg
çinko/zinc
3,9 mg
bakır/copper
0,31 mg
iyot/iodine
77 μg
mangan/manganese
0,054 mg
selenyum/selenium
11 μg
ﬂor/ﬂuoride
< 40 μg
diğer besin ögeleri
Uzun Zincirli Çoklu Doymamış
Yağ Asitleri/LCP
157 mg
linoleik asit (Omega-6 YA)/
linoleic acid (Omega-6 FA)
4,8 g
linolenik asit (Omega-3 YA)/
linolenic acid (Omega-3 FA)
0,6 g
L-karnitin/l-carnitine
15 mg
kolin/choline
110 mg
inositol/inositol
40 mg

278 kJ
66 kcal
3,5 g

Enerji/energy

Anne Sütü bebeğiniz
için en iyisidir...
Bebeklik döneminde sağlıklı beslenmek önemlidir.
Anne sütü sağlıklı gelişim için bebeğinizin ihtiyaç
duyduğu tüm besin ögeleri içerir. Anne sütü sağlıklı
bir bağırsak ﬂorası sağlar, sindirimi kolay laktoz
içeriği ile sindirim üzerinde dengeleyici etkisi vardır.

1,2 g

Ürün Özellikleri

1,6 g
0,7 g
7,4 g
7,4 g
< 0,1 g
1,4 g
0,05 g

HIPP 1 ORGANIK ek gıdalara geçiş dönemine kadar
bebeğinizin büyüme ihtiyaçlarını karşılayacak besin
içeriği ile gelişimi desteklemeye yardımcıdır.
12 HİPP 1 ORGANİK karbonhidrat kaynağı olarak
yalnızca laktoz içerir.

10 mg
70 μg
1,2 μg
0,70 mg
0,060 mg
0,13 mg
0,040 mg
0,15 μg
10,0 μg
0,50 mg
5,0 μg
1,5 μg
0,40 mg

Kullanım
· Doğumdan itibaren
· Anne sütü eksikliğinde tamamlayıcı olarak
· Bebeğinizin doğal ritmine uygun olarak istediği
sıklıkta besleyebilirsiniz

73,0 mg
53,0 mg
29,0 mg
40,0 mg
4,90 mg
0,50 mg
0,50 mg
0,040 mg
10,0 μg
0,007 mg
1,4 μg
< 5 μg

Bu ürünün, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve ilgili
‘Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin
Yönetmeliğe‘ uygunluğu KIWA BCS Öko Garantie
Organik Tarım Sertiﬁkalandırma Hiz. Ltd. Şti.
(TR-OT–001) tarafından 10137-01.2017-TR numaralı
sertiﬁka ile onaylanmıştır.

20 mg

bebeğinizin beslenmesine ilişkin
sorularınız olursa

0,6 g
0,07 g
2,0 mg
14,3 mg
5,2 mg

İthalatçı · Importer: Hipp Dış Tic.Ltd.Şti. İstanbul Şb.
Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sok. No:54
Kadıköy/İstanbul Tel: 0 216 428 30 40
info@hipp.com.tr www.hipp.com.tr

Doğal ham maddelerden yapılmış ürünlerin analitik değerlerinde kabul
edilen farklılıklar olabilir.
* Standart çözelti: 13 g HİPP 1 ORGANİK + 90 ml su = 100 ml içime hazır
formül. 1 ölçek= yaklaşık 4,3 g HİPP 1 ORGANİK.
The analysis values are subject to ﬂuctuations typical of natural products.
* Standard solution: 13 g HiPP 1 ORGANIC + 90 ml water = 100 ml
ready-to-drink product. 1 level measuring spoon = approx. 4,3 g HiPP 1
ORGANIC.
1
Tuz, içerikte doğal olarak bulunan sodyum kaynaklıdır / Source of salt is
sodium that naturally be in composition.

Üretici · Producer: MIG Bielefelder Strasse 66 32051
Herford / Almanya
Orijin Ülke: Almanya Origin Country: Germany

İçindekiler · Ingredients
Yağsız süt*, peynir altı suyu*, bitkisel yağlar*(palm
çekirdeği yağı*,düşük erusik asitli kolza yağı*, ayçiçeği yağı),
laktoz*, LCP1 (Mortierella alpina kaynaklı bitkisel yağ, balık
yağı), kalsiyum karbonat, potasyum klorür, L-tirozin, C vitamini,
L-fenilalanin, magnezyum karbonat, E vitamini, L-triptofan,
çinko sülfat, demir-II sülfat, stabilizör L(+) laktik asit, A vitamini,
inositol, niasin, pantotenik asit, bakır-lizin kompleksi, B1
vitamini, B6 vitamini, folik asit, potasyum iyodat, mangan sülfat,
B2 vitamini, sodyum selenat, K vitamini, biotin, D vitamini, B12
vitamini.
*organik tarım metoduyla üretilmiştir
1
uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri
Skimmed milk*, whey product*, vegetable oils* (palm oil*,
rapeseed oil with low erucic acid*, sunﬂower oil*), lactose*,
LCP1 (vegetable oil from Mortierella alpina, ﬁsh oil), calcium
carbonate, potassium chloride, L-tyrosine, vitamin C,
L-phenylalanine, magnesium carbonate, vitamin E,
L-tryptophan, iron II sulphate, stabiliser L(+) lactic acid, vitamin
A, inositol, niacin, pantothenic acid, copper lysine complex,
vitamin B1, vitamin B6, folic acid, potassium iodate, manganese
sulphate, vitamin B2, sodium selenate, vitamin K, biotin,
*from organic production
vitamin D, vitamin B12.
1
long-chain polyunsaturated fatty acids

DE-ÖKO-001
EU/Non-EU agriculture

Organik Bebek
Sütü
Doğumdan itibaren
Kullanmadan önce paketin zarar görmemiş olduğundan emin olunuz.
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Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ve Parti No için
kutunun altına bakınız. Açılmamış paketi oda
sıcaklığında (yaklaşık 25°C), kuru ve temiz bir
ortamda saklayınız. Paket açıldıktan sonra 3 hafta
içerisinde tüketiniz. Açılmış folyo ambalajı sıkıca
kapatarak temiz, serin ve kuru bir yerde saklayınız.
Batch number and Best Before (TETT) is on the
bottom of package.Store unopened package at room
temperature (approximately 25° C) in a dry and clean
environment. You should consume it within 3 weeks
after opening the package. Store the opened foil in a
clean, cool and dry place with tightly closed.
HİPP 1 Organik
Bebek Sütü
HİPP 1 Organic
Infant Milk

300 g

Yellow

PANTONE 280 C

CUTTER

