
ЗА СПЕЦИАЛНИ ХРАНИТЕЛНИ НУЖДИ
Кърмачетата имат повишена нужда от течности и е 
необходимо специално внимание, когато се появят 
симптоми на диария. Хранителният им режим има за цел 
да предотврати дехидратацията поради загуба на 
течности. Научните дружества препоръчват прилагането 
на разтвор за перорална рехидратация и непрекъснато 
хранене като възможности за въздействие.
Ние специално разработихме храната Хумана HN, за да 
подпомогнем хранителния режим при повтаряща се или 
продължителна диария.
Непълното усвояване на хранителни вещества води до 
промяна на осмотичната течност в червата, което води 
до симптоми на диария. Високото съдържание на 
малтодекстрин се абсорбира лесно, а намаленото съдър-
жание на мазнини в Хумана HN намалява премина-
ването на вода в червата и подпомага нормализирането 
на консистенцията на изпражненията.
Високото съдържание на фибри, включително бананови 
люспи и галакто-олигозахариди, подпомага възстановява-
нето на консистенцията на изпражненията. Освен това 
приятният вкус  улеснява достатъчния прием на мляко.
Диарията често се придружава от краткотрайно 
намалена активност на лактазата и като последица от 
малабсорбция на лактоза. Съдържанието на лактоза в 
Хумана HN е намалено, за да се адаптира към засегнатите 
черва и да балансира абсорбцията на лактоза.
Хумана Експерт е нашата продуктова линия от специални 
храни за кърмачета и деца със специални хранителни 
нужди, базирани на най-новите научни познания.

• диария
• нормализиране на изпражненията
• с банан
• лесно за храносмилане

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
При приготвянето на млякото за кърмачета, моля 
следвайте инструкциите. Почистете основно бутилката, 
биберона и пръстена, приготвяйте храната непосредст-
вено преди всяко хранене, нахранете кърмачето 
незабавно и не съхранявайте остатъци за повторна 
употреба. Неправилното приготвяне и съхранение може 
да доведе до увреждане на здравето на бебето.
1. Преварете вода, охладете я до 50°C и налейте до 
 половината в чиста бутилка.бутилка.
2. Използвайте приложената мерителна лъжичка и 
 изравнете с тъпата страна на нож, за да добавите 
 необходимото количество прах в шишето. 
3. Затворете шишето и веднага го разклатете, след това 
 добавете останалото количество вода и отново го 
 разклатете.
4. Поставете плътно биберона и проверете температу-
 рата за пиене (37°C).

Не загрявайте в микровълнова печка (риск от попарване).

Как да приготвяте

Моля използвайте само мерителната лъжичка Хумана, 
включена в тази опаковка (събира около 4,8 g).
Препоръчаната  дозировка за пиене е ориентировъчна 
и може да варира в зависимост от индивидуалните 
нужди, тъй като всяко бебе е различно.
* според указанията на Вашия педиатър или акушерка

Ние обичаме бебета
Всеки ден сме вдъхновени от майки и бебета. Чуваме 
какво очакват родителите и се ръководим от какво имат 
нужда бебетата. Знаем, че без съмнение май-
чината кърма е най-добрата храна за бебето. За бебета 
със специални хранителни нужди сме разработили 
линията Хумана Експерт, базирана на  повече от 65 
години опит. Хумана се вдъхновява от последните 
проучвания от природата и науката, за да предлага 
специални храни, които подпомагат хранителните нужди 
на кърмачетата.

Съставки: обезмаслено мляко на прах, банан на 
прах (15%), сушен глюкозен сироп, растителни масла 
(слънчогледово, кокосово, рапично), нишесте, малто-
декстрин, млечен протеин, галакто-олигозахариди 
(с млечен произход), прежелатинизирано оризово 
брашно, масло от микро водорасли Crypthecodinium 
cohnii, натриев цитрат, холин битартрат, калциев карбо-
нат, натриев хлорид, магнезиеви соли на ортофосфор-
ната киселина, калциеви соли на ортофосфорната 
киселина, инозитол, железен дифосфат, цинков оксид, 
манганов сулфат, меден сулфат, калиев йодат, натриев 
селенат, витамин С, витамин С витамин Е, ниацин, 
витамин А, витамин D, пантотенова киселина, 
фолиева киселина, биотин, витамин К, витамин В6, 
тиамин, рибофлавин, витамин В12.

ВАЖЕН СЪВЕТ
Най-добрата храна за Вашето бебе е майчината 
кърма. Ако искате да използвате храна за кърмачета, 
моля, обърнете се към Вашия педиатър или 
акушерка. Храната Хумана HN е базирана на протеин 
от кравешко мляко и поради това не е подховяща за 
кърмачета с алергия към протеините на кравето 
мляко, при непоносимост към лактоза и нарушения на 
глюкозния и галактозния метаболизъм. 
Хумана HN е подходяща за самостоятелно хранене 
на кърмачетата веднага след раждането и като 
хранителна добавка след 6-тия месец. Винаги се 
консултирайте с лекар, когато бебето Ви ими диария 
и когато симптомите на диария не отминават. Само 
за вътрешна употреба. 
Хумана HN трябва да се използва само под меди-
цинско наблюдение.

Храна за специални медицински цели за 
подпомагане на хранителния режим на кърма-
чета с повтаряща се или продължителна диария, 
подходяща за самостоятелно хранене веднага 
след раждането и като хранителна добавка след 
6-тия месец. 

Нашето обещание за свежест:
Този продукт е опакован във въздухонепроницаеми, 
защитени от светлина опаковки от фолио в контро-
лирана атмосфера, за да се осигури най-високото 
ниво на свежест. След отваряне, моля, винаги 
затваряйте правилно вътрешната опаковка и я съхран-
явайте на хладно и сухо място. Моля, използвайте 
съдържанието на отворената торба в рамките на 3 
седмици.

Изхвърляне
Моля, изхвърлете картонената кутия само ако сте 
използвали цялото съдържание, тъй като тя съдържа 
цялата важна информация за употреба и дозировка. 
Помогнете ни да опазим околната среда, като 
изхвърляме опаковката правилно: 
• Моля, поставете вътрешната опаковка и мерителната 
 лъжица в контейнера за рециклиране.
• Моля, поставете картонената кутия в контейнера за 
 хартиени отпадъци.
Благодарим Ви! 

Пакетирано в защитена атмосфера. 
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 на картонената опаковка. 
След отваряне използвайте в рамките на 3 седмици.

Производител:
Humana GmbH26911 Brake, Германия

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

ХУМАНА HN   ЕКСПЕРТ
Диетична храна за специални медицински цели при диария, с банан

Храна за специални медицински цели за подпомагане на хранителния режим на кърмачета 
с повтаряща се или продължителна диария, подходяща за самостоятелно хранене веднага след 

раждането и като хранителна добавка след 6-тия месец. 
При повтаряща се или продължителна диария. Веднага след раждането.

Нетно количество: 300 g
1 опаковка = 20 шишета по 100 ml

℮

Съдържание

Средни хранителни  100 g 100 ml 
стойности  продукт готов
  на прах продукт

Енергийна стойност kJ/kcal 1859/442 270/64
Мазнини, от които: g 14,8 2,1
Наситени g 6,1 0,9
Мононенаситени g 6,3 0,9
Полиненаситени g 2,3 0,3
Въглехидрати, от които: g 62,5 9,1
Захари g 29,0 4,2
Лактоза g 10,0 1,5
Нишесте g 17,0 2,5
Влакнини (фибри), от които: g 5,0 0,7
Галактоолигозахариди g 2,8 0,4
Белтъчини (протеин от краве мляко) g 12,5 1,8
Сол g 0,50 0,07
Витамини
Витамин A µg 460 66,7
Витамин D µg 10,0 1,5
Витамин E mg 8,0 1,2
Витамин K µg 35,0 5,1
Витамин C mg 60,0 8,7
Тиамин mg 0,45 0,07
Рибофлавин mg 0,65 0,09
Ниацин  mg 5,5 0,80
Витамин B6 mg 0,48 0,07
Фолиева киселина µg 110 16,0
Витамин B12 µg 0,90 0,13
Биотин µg 12,0 1,7
Пантотенoва киселина mg 3,0 0,44
Минерални вещества
Натрий mg 200 29,0
Калий mg 510 74,0
Хлорид mg 280 40,6
Калций mg 400 58,0
Фосфор mg 240 34,8
Магнезий mg 52,0 7,5
Желязо mg 5,0 0,73
Цинк mg 3,5 0,51
Мед mg 0,34 0,05
Манган mg 0,30 0,04
Флуорид1 mg 0,05 0,01
Селен µg 20,0 2,9
Хром1 µg 6,0 0,87
Молибден1 µg 11,0 1,6
Йод µg 83 12,0

1 естествено съдържание
Хранителните стойности могат да варират, което е обичайно 
при използване на натурални продукти.

Възраст на Вода Брой Порция Порция
бебето (ml) лъжички храна храна
   за бебета за бебета 
   (ml) на ден
0-1 месец* 90 3 100 5-8
2 месеца 90 3 100 7-8
3 месеца 120 4 130 6-7
4 месеца 150 5 170 4-6
над 4 месеца 180 6 200 4-5

КОГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
Хумана HN е подходяща за подпомагане на хранителния 
режим на кърмачета с повтаряща се или продължителна 
диария.


