
Производител:  Humana GmbH, 26911 Brake, Германия
Дистрибутор:  МагнаФарм България, София, 1271, 
бул. Рожен 24, България, тел. 02/890 39 13

Съдържание: 800 g
= 59 шишета по 100 мл

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. 
След отваряне използвайте в рамките на 3 седмици.
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Вашето бебе расте всеки ден и има специфични хранителни нужди. Хумана 1 е разработена, за да допълни кърмата или като 
самостоятелно хранене от деня на раждането.

Humana 1Съдържание

Енергийна стойност  kJ/kcal 2027/485 274/65 
Мазнини, от които g 24,6 3,3
наситени  g 9,0 1,2
мононенаситени  g 10,3 1,4
полиненаситени g 5,3 0,7
Докозахексаеновата киселина (DHA)  mg 100 13,5
Арахидонова киселина mg 50,0 6,8
Алфа-линоленова киселина mg 428 57,8
Линолова киселина mg 4610 622
Въглехидрати,  от които g 54,3 7,3
Захари g 53,7 7,2
Лактоза g 52,8 7,1
Инозитол g 0,11 0,01
Влакнини (фибри), от които  g 3,7 0,5
Галактоолигозахариди g 3,7 0,5
Белтъци g 9,4 1,3
Витамини
 Витамин A µg 450 60,8
 Витамин D µg 11,0 1,5
 Витамин E mg 13,0 1,8
 Витамин K µg 63,0 8,5
 Витамин C mg 77,0 10,4
 Тиамин  µg 830 110
 Рибофлавин  µg 1100 150
 Ниацин mg 4,7 0,63
 Витамин B6  µg 480 60
 Фолиева киселина µg 92,0 12,4
 Витамин B12 µg 1,4 0,19
 Биотин µg 20,8 2,8
 Пантотенoва киселина  mg 5,8 0,78
Минерални вещества
 Натрий mg 208 28,1
 Калий mg 650 87,8
 Хлорид mg 449 60,6
 Калций mg 465 62,8
 Фосфор mg 281 37,9
 Магнезий mg 49,0 6,6
 Желязо mg 4,6 0,62
 Цинк mg 3,6 0,49
 Мед  µg                        390 50,0
 Манган  µg  250 30,0
 Флуорид1   µg 30,0 0,00
 Селен µg 28,0 3,8
 Йод µg 107 14,4
Нуклеотиди
Цитидин-5'-монофосфат mg 6,9 0,93
Уридин-5'-монофосфат mg 4,7 0,63
Аденозин-5'-монофосфат mg 4,3 0,58
Инозин-5'-монофосфат  mg 2,7 0,36
Гуанозин-5'-монофосфат  mg 1,3 0,18
Холин mg 184 24,8
L-карнитин1 mg 13,3 1,8
Таурин mg 29,4 4,0

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

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

Начин на приготвяне
При приготвянето на 
млякото за кърмачета, 
моля следвайте инст-
рукциите. Почистете 
основно бутилката, би-
берона и пръстена. 
Приготвяйте млякото 
непосредствено преди 
всяко хранене. 
Нахранете кърмачето 
незабавно и не съхран-
явайте остатъци от 
храната за повторна 
употреба. 
Неправилното пригот-
вяне  и съхранние може  
да доведе до увреждане  
на здравето на бебето.

1. Преварете вода, охла-
дете я до около 50°C и 
налейте до половината 
в чиста бутилка.

2.  Напълнете с праха 
приложената мерителна  
лъжичка и изравнете, 
за да добавите необ-
ходимото количество 
прах в шишето.

3.  Затворете шишето 
и веднага го разклатете,  
след това добавете 
останалото количество  
вода и отново го разкла-
тете.

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

Не загрявайте в мик-
ровълнова печка (риск 
от попарване).

Безопасност: Обезопасеното заключване отвън, уплътняващата мембрана отвътре и пластмасовият ръб на дъното осигуряват 
пълно предпазване на храната за кърмачета. Опаковката не съдърж а BPA.
Хигиена:  Включената поставка за  мерителната лъжичка допълнително разширеният отвор минимизират контакта на кожата 
с храната за кърмачета. Капакът предоставя отлична бариера срещ у влагата при повторно затваряне. 
Удобство:  Лесно приготвяне на шишето за бебето чрез работа с една ръка и  вградено изравняване на количеството прах.

Характеристики на опаковката

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

Възраст на бебето                          Вода (ml)                          Брой лъжички                     Порция мляко за                   Порции мляко за
  кърмачета (ml)                   кърмачета 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

Как да приготвяте
Моля използвайте само мерителната лъжичка Хумана, включена в тази опаковка (събира около 4,5 g).

Кога да се използва

Вашето бебе най-сетне се е родило и преживявате много специални моменти заедно. Откривате цял нов свят, пълен с любов 
и вълнуващи нови предизвикателства. Нашата Хумана 1 е мляко за кърмачета, което може да се използва от деня на 
раждането и е предназначено за бебета, които не са кърмени. Нашето мляко за кърмачета съдържа лактоза  като единствен 
източник на въглехидрати и е обогатено с DHA  (докозахексаеновата киселина), есенциална омега-3 мастна киселина .  
Нашето обещание към Вас и Вашето бебе е да доставим на бебето Ви всички необходими хранителни вещества, въз основа 
на над 65 години  опит в науката и изследванията - за да Ви придружим в това път ешествие.
*Съдържа DHA (докозахексаеновата киселина), каквото е нормативното изискване за всички храни за кърмачета.

Всеки ден сме вдъхновени от майки и бебета. Чуваме какво очакват родителите и се ръководим от какво имат нужда бебетата. 
Като знаем, че без съмнение майчината кърма е най-добрата храна за бебето Ви, повече от 65 години Хумана се вдъхновява 
от последните проучвания от природата и науката, за да предлага  храни за бебета и малки деца.

Важен съвет

Най-добрата храна за Вашето бебе е майчината кърма. Ако искате да използвате храната за кърмачета, моля, обърнете се към 
Вашия педиатър или акушерка.
Не давайте шишето на Вашето бебе вместо биберон-залъгалка. Както и майчиното мляко, бебешките храни съдържат 
въглехидрати, които могат да причинят увреждания на зъбите.

* според указанията на Вашия педиатър или акушерка

Мляко за кърмачета
от деня на раждането

Ние обичаме бебета

За хранителните нужди на Вашето бебе

 

 

Съставки:  деминерализирана суроватка на прах, растителни масла (палмово, рапично, 
слънчогледово),  лактоза, обезмаслено мляко на прах, галакто-олигозахариди (от млечен 
произход), мазнина от палмови ядки, масло от микроводорасли Schizochytrium sp., масло от 
Mortierella alpina, железен бисглицинат, калиев хлорид, калциев карбонат, холин битартрат, 
калциеви соли на ортофосфорната киселина, натриев цитрат, инозитол, натриев селенат, 
L-триптофан, магнезиев карбонат, L-тирозин, манганов сулфат, натриев L-аскорбат, калиев цитрат, 
L-фенилаланин, нуклеотиди (цитидин 5’-монофосфорна киселина, натриеви соли на уридин 
5’-фосфорна киселина, аденозин 5’-фосфорна киселина, натриеви соли на инозин 5’-фосфорна 
киселина, натриеви соли на гуанозин 5’-фосфорна киселина), таурин, калиев йодат, DL - алфа - 
токоферол ацетат,  цинков сулфат, холекалциферол, ретинил ацетат, пантотенова киселина, ниацин, 
меден сулфат, биотин, тиамин, пиридоксин хидрохлорид, фитоменадион,  фолиева киселина, 
рибофлавин, цианокобаламин.


