
Съставки: обезмаслено мляко, деминерализирана суроватка на прах, расти-
телни масла (палмово, рапично, слънчогледово), малтодекстрин, галакто-
олигозахариден сироп (от млечен произход), лактоза, глюкозен сироп, калциев 
карбонат, емулгатор: соев лецитин, калциеви соли на ортофосфорната киселина, 
калиев хлорид, натриев цитрат, витаминна смес (витамин С /натриев L-аскорбат, 
калциев L-аскорбат, аскорбил палмитат/, ниацин /никотинамид/, пантотенова 
киселина /калциев D-пантотенат/, витамин Е /DL-алфа токоферол ацетат/, 
витамин В6 /пиридоксин хидрохлорид/,  витамин А /ретинил ацетат/, тиамин 
/тиамин мононитрат, тиамин хидрохлорид/, витамин В2 /рибофлавин/, фолиева 
киселина /птероилмоноглутаминова киселина/, витамин K1 /фитоменадион/,  биотин  
/D-биотин/, витамин  D3 /холекалциферол/, витамин В12 /цианокобаламин), калиев 
цитрат, L-тирозин, магнезиев карбонат, таурин, железен сулфат, L-триптофан, 
цинков оксид, меден сулфат, цинков сулфат, калиев йодат, манганов сулфат, 
натриев селенат.

Производител: Humana GmbH, Германия
Дистрибутор: Амперел ООД, София, 1618, бул. 
Братя Бъкстон 40
тел. 02/818 26 65
e-mail: sofia@amperel. net

Съдържание: 800 g
= 29 бутилки по 200 мл
Пакетирано в защитени атмосферни условия. Нивото на 
пълнене е различно поради технически причини. 

Когато се съхранява на хладно и сухо място, оригинално 
запечатаната опаковка има срок на годност: виж дъното. 
След отваряне използвайте в рамките на 3 седмици. BG
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Вашето бебе расте всеки ден и има специфични хранителни нужди. Хумана 2 е идеална при отбиване на бебето, като 
допълнение към кърмата, след 6-тия месец като компонент от балансиран хранителен режим, за да подпомогне 
естествения растеж и развитие на Вашето бебе.

Humana 2Съдържание

Енергийна стойност   кJ 2048 285
   kсаl 489 68 
Мазнини, от които g 23,8 3,3
 наситени мастни к-ни  g 8,8 1,2
 мононенаситени мастни к-ни  g 10,0 1,4
 полиненаситени мастни к-ни1 g 5,0 0,7
Въглехидрати, от които g 56,6 7,9
 Захари g 42,0 5,8
Влакнини (фибри) g 3,6 0,5
Белтъци  g 10,4 1,4
Сол  g 0,36 0,05
Минерални вещества   
 Натрий  mg 145 20
 Калий  mg 510 71
 Хлорид  mg 315 44
 Калций  mg 490 68
 Фосфор   mg 280 39
 Магнезий   mg 44 6,1
 Желязо  mg 5,9 0,8
 Цинк mg 4,9 0,7
 Мед  µg 330 46
 Йод  µg 105 15
 Селен  µg 17 2,4
 Манган  µg 50 7
 Флуорид* µg 25 3,3
Витамини   
 Витамин А  µg 480 67 (16%)**
 Витамин D  µg 7,8 1,1
 Тиамин (витамин В1)  µg 450 63
 Рибофлавин (витамин В2)  µg 795 111
 Ниацин  µg 4310 599
 Пантотенoва киселина  µg 2530 352
 Витамин В6  µg 465 65
 Биотин µg 15 2,1
 Фолиева киселина  µg 75 10
 Витамин В12  µg 1,3 0,20
 Витамин C  mg 77 11 (24%)**
 Витамин К  µg 43 6
 Витамин Е mg 5,6 0,8
Таурин mg 29 4

Средни хранителни  За 100g продукт За 100ml готов за
стойности на прах пиене продукт

1 ALA (α-линоленова киселина) mg 619 86

Допълнителна хранителна  За 100g продукт За 100ml готов за
информация на прах пиене продукт

*  естествено съдържание
** осигурява х% от референтната стойност съгласно Директива на ЕС

Начин на приготвяне
При приготвянето на 
храната за бебета, моля 
следвайте инструкции-
те. Почистете основно 
бутилката, биберона и 
пръстена. Приготвяйте 
храната непосредстве-
но преди всяко хра-
нене. Нахранете бебето 
незабавно и не съхран-
явайте остатъци от 
храната за повторна 
употреба.
Неправилното пригот-
вяне може да доведе 
до увреждане на здра-
вето.

1. Преварете вода, ох-
ладете я до около 50 °C 
и налейте до полови-
ната в чиста бутилка. 

2. Напълнете с праха 
приложената мерител-
на лъжичка, изравнете 
нивото на праха и 
допълнете необходи-
мото количество в бу-
тилката.

3. Затворете шишето и 
веднага го разклатете 
силно. Добавете оста-
налото количество вода 
в шишето и отново го 
разклатете.

4. Поставете плътно 
биберона и проверете 
температурата на теч- 
ността (трябва да бъде 
около 37 °C).

Не загрявайте в микро-
вълнова печка (риск от 
попарване).

Безопасност: Обезопасеното заключване отвън, уплътняващата мембрана отвътре и пластмасовият ръб на дъното 
осигуряват пълно предпазване на храната за бебета. Хигиена: Иновативната мерителна лъжичка минимизира контакта 
на кожата с храната за бебета. Капакът предоставя отлична бариера срещу влагата при повторно затваряне. Удобство: 
Лесна работа с една ръка при отваряне и затваряне. Екологични: Опаковката е без минерални масла, хлорин и BPA.

Характеристики на опаковката

Препоръчаната  дозировка за пиене е ориентировъчна и може да варира в зависимост от индивидуалните нужди, 
тъй като всяко бебе е различно.

 Вода (ml) Брой мерителни лъжички Готово за пиене мляко (ml)

 150 5 170

 180 6 200

 210 7 230

Как да приготвяте

Моля използвайте само мерителната лъжичка Хумана, включена в тази опаковка (събира около 4,6 g).
След 6-тия месец бебето пие средно по 200 мл на хранене при 1 - 3 храненета с мляко дневно. 

Кога да се използва

Храна за бебета
след 6-тия месец

За естественото развитие на Вашето бебе
Вашето бебе расте с всеки изминал ден, става по-активно и започва да опитва твърда храна. За когнитивното 
развитие на Вашето бебе сме включили ALA (омега 3 мастна киселина) в нашата храна. Поддържаме имунната система 
на бебето с витамини А и С, които допринасят за нормалното й функциониране. За да подпомага естествения растеж 
на Вашето бебе, нашата храна е внимателно балансирана и доставя всички есенциални хранителни вещества, като 
ALA и витамини в подбрани и адаптирани за възрастта количества. 
ПРОБАЛАНС е нашето обещание към Вас и Вашето бебе - да доставяме храна, необходима за естествения растеж и 
развитие на Вашето бебе.

Всеки ден сме вдъхновени от майки и бебета. Чуваме какво очакват майките и от какво имат нужда бебетата. Вярваме, 
че майчината кърма е най-добрата храна за бебето. Вдъхновени от последните проучвания от природата и науката, Хумана 
повече от 65 години предлага храни, които подпомагат естествения път на развитие на бебетата и малките деца.

Ние обичаме бебета

Важен съвет
Най-добрата храна за Вашето бебе е майчината кърма. Храната за бебета не трябва да се използва като заместител 
на кърмата през първите 6 месеца, а само след 6-тия месец като част от балансирано хранене. Индивидуалният 
растеж и развитие на Вашето бебе може да наложи храната за бебета да се включи като част от балансираното 
хранене по-рано. Ако искате да използвате храната за бебета, моля, обърнете се към Вашия педиатър или акушерка.


