
ХУМАНА 3
Малки герои
Напитка за деца
След 12 месеца 

ПРО БАЛАНС на
  Кости - калций
  Мозък и нерви - ALA (омега-3)
 Имунна система - витамин D

За активно тяло и ум
За естествено развитие на вашето дете
Вашето бебе вече е навършило 1 година и сега открива и 
изследва света все повече и повече, докато хранителните му 
нужди се променят. Специалисти по детско хранене са 
установили неоптимален прием на някои нутриенти: 
обикновено приемът на протеини и сол е твърде висок, докато 
приемът на витамин D и желязо е твърде нисък (Списание 
EFSA 2013; 11; 3408).

Активно тяло и ум за вълнуващите приключения на 
вашия малък герой
Нашата напитка Малки герои помага на вашето малко дете да 
има активно тяло и ум като осигурява всички необходими 
съставки за подходящото за тази възраст когнитивно и 
двигателно развитие. Това е нашият принос за света на 
малкото дете, изпълнен със забавни и вълнуващи 
приключения.
Мозък и нерви - За подкрепа развитието на мозъчната и 
нервна тъкан - нашето мляко съдържа ALA (есенциална 
омега- 3 мастна киселина).
Кости – Напитката Хумана Малки герои е обогатена с калций 
и Витамин D – основни хранителни вещества за нормалното 
развитие на костите.
Имунна система – За подкрепа на имунната система на 
вашето дете, тъй като Витамини А и D допринасят за 
нормалното й функциониране.   
 
Как се приготвя
При приготвяне на млякото, следвайте инструкциите. 
Измийте старателно бутилката, биберона и пръстена, 
приготвяйте прясна порция преди всяко хранене, нахранете 
веднага детето и не използвайте повторно останалото 
количество. Използвайте само мерителната лъжичка на 
Хумана, включена в опаковката (около 3,5 g). Неправилното 
приготвяне и съхранение може да бъде опасно за здравето на 
детето.

1. Преварете 150 ml вода, оставете я да се охлади до 50°С и 
изсипете половината в чиста бутилка.
2. Използвайте мерителната лъжичка и изравнителя, за да 
добавите необходимото количество прах в бутилката - 5 
мерителни лъжички.
3. Затворете бутилката и веднага разклатете, след това 
добавете останалата вода и разклатете отново.
4. Напълнете чаша за пиене за 170 ml мляко и проверете дали 
съдържанието е с подходящата за пиене температура (37°С).

Не загрявайте в микровълнова фурна (риск от попарване). 
Ние препоръчваме дневно количество за вашето малко дете 2 
порции (по170 ml) на ден. Посочените количества за пиене са 
приблизителни стойности и могат да варират индивидуално, 
тъй като всяко дете е различно.

СЪДЪРЖАНИЕ

Средни  100 g  100 mg 
хранителни   готова прах
стойности  напитка (10,5 g + 90
   ml вода) 
Енергийна стойност kJ 2122 223
  kcal  508 53 
Мазнини, от които: g 28,3 3,0 
Наситени g 10,4 1,1
Моно ненаситени g 12,1 1,3
Полиненаситени g 5,8 0,6
Въглехидрати, от които  g 48,7 5,1
Захари1 g 48,7 5,1
Влакнини g <0,1 0,01
Белтъци g 14,5 1,5
Сол2 g 0,39 0,04
Минерали   
Калций mg 1147 120 (21%)*
Фосфор mg 588 61,7
Желязо mg 4,9 0,51
Йод µg 245 25,7
Витамини   
Витамин А µg 669 70,2 (17%)*
Витамин D µg 20,0 2,1 (30%)*
Рибофлавин  µg 1750 184
Витамин С mg 59,5 6,2

1 в т.ч. лактоза (естествена млечна захар) 48,7 g/ 100 g 
прах и 5,1 g/100 ml готова напитка
2 естествено съдържание
* покрива х% от референтната стойност в съответствие 
с регламента на Германия за диетични храни.
Хранителните стойности могат да варират, което е 
характерно при използването на естествени продукти.

Какво съдържа още

Средно    За 100 ml  За 100 ml 
съдържание  прах готова 
   напитка

ALA (алфа   mg 664 69,7
линоленова киселина) 

Млечна напитка на прах за специално хранене на 
малки деца, с обезмаслено мляко и растителни масла.

Съставки: обезмаслено мляко на прах, лактоза, растителни 
масла (палмово, рапично, слънчогледово, олио от палмови 
ядки, калциев карбонат, калциеви соли на ортофосфорна 
киселина, натриев-L-аскорбат, железен сулфат, стабилизатор: 
L(+)-млечна киселина, холекалциферол, рибофлавин, 
ретинил ацетат, калиев йодат.

Ние обичаме бебетата
Всеки ден ние черпим вдъхновение от майки и бебета. Ние 
слушаме какви очаквания имат родителите и се ръководим от 
потребностите на бебетата. Като знаем, че кърменето 
несъмнено е най-добрия начин за хранене на вашето бебе, 
Хумана, с повече от 65 години опит, водена от 
най-съвременните знания както от природата, така и от 
науката, предлага храни, които подпомагат растежа на 
бебетата и малките деца.

Характеристики на опаковката
Безопасна: обезопасеното заключване отвън, 
уплътняващата мембрана отвътре и пласмасовия ръб на 
дъното осигуряват пълна защита на млякото на прах.
Опаковката не съдържа BPA (бисфенол).
Хигиенична: поставката за мерителната лъжичка и 
широкият отвор свеждат до минимум контакта на кожата с 
млякото на прах. Капакът създава отлична преграда срещу 
влагата при повторно затваряне.
Удобна: може да се използва с една ръка и има включен 
изравнител за лесно приготвяне на бебешката храна в 
бутилка.

Опаковано в защитена атмосфера. Нивата на пълнене варират 
по технически причини. 
Ако се съхранява на сухо и хладно място, фабрично 
запечатаната опаковка има срок на годност до: вижте дъното 
на кутията.
След отваряне да се използва до 3 седмици.
Контролирано качество в Германия.

Производител:
Humana GmbH, 32051 Herford, Германия
 
Дистрибутор: 
МагнаФарм България ЕАД, София 1271, бул. Рожен 24, 
България, тел. 02/890 39 13

Нетно количество: 650 g 
1 oпаковка = 37 чаши от 170 m

Кога да се използва
Вашето бебе вече навърши 1 година и сега изследва света все 
повече и повече, а в това време и хранителните нужди се 
променят. Нашата напитка Малки герои подпомага                                            
активността на тялото и ума като осигурява всички 
необходими съставки за подходящото за възрастта 
когнитивно и двигателно развитие. 

Важен съвет
Не позволявайте на малкото дете да използва чашата за пиене 
като биберон. Подобно на кърмата, нашата напитка за деца 
съдържа въглехидрати, които могат да увредят зъбите.
Обърнете внимание на балансираното хранене, здравослов-
ния начин на живот и цялостна грижа за зъбите.


